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Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 28/9  
2. Status på igangværende sager 

a. Høringssvaret til kommuneplanforslaget (Jesper) 
b. Andespil d. 4/11 (Heidi) 
c. Gadekæret – oprensningen og gadekærsudvalget (Heidi/Bent) 
d. Oprettelsen af et vinterbaderudvalg (Jesper) 
e. Orientering fra havneudvalget (Jesper) 
f. Orientering fra Trafikudvalget (Helene) 
g. Andet 

3. Omlægning af G-mail og G-drev til office 365 
a. Se bilag 1. Om et par dage modtager I en mail, der giver jer adgang til det nye SharePoint så 

I kan kigge det igennem inden mødet. 
4. Ny kommunikationsstrategi 

a. Se bilag 2 
5. Nye initiativer 

a. Genstartspuljen: https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-
hjaelp/puljer/genstartspuljen/ 

6. Eventuelt 
  

  

Godkendelse af referat fra sidste møde 
Alle i bestyrelsen har godkendt referatet 

Status på igangværende sager 
a. Høringssvaret til kommuneplanforslaget (Jesper) 

• Høringssvaret er sendt afsted fra bylauget på byens vegne.  

• Vi håber der i fremtiden bliver lavet lokalplaner for de dele af byen der endnu ikke 
har lokalplaner, så vi kan bevare den ”gamle” by og dets ”look”.  

• Generelt er det er godt kommuneplanforslag, hvor der bliver vist hensyn til de små 
landsbyer og deres ønsker.  

b. Andespil 

• Vi er næsten i hus med præmier til andespillet. Næsten alle ænder er solgt og der 
er også kommet nogle sponsorgaver ved siden af.  

• Andespil bliver afholdt d. 4/11 kl. 19.00 

• Joan står for kaffe og kage. Dette skal koordineres med Randi inden der handles 
ind.  

c. Gadekæret – Udvalg består af Heidi Günther, Anja Heinesen og Charlotte Aagreen 

• De har møde i næste uge hvor de skal se på ideer til det kommende gadekær.  

https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-hjaelp/puljer/genstartspuljen/
https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-hjaelp/puljer/genstartspuljen/


• Der er pt. et brud på overløbsrøret i gadekæret, som Bent er i dialog med 
kommunen om.  

• Dertil blev det nævnt at man kan se på hjemmesiden 
https://www.lejreslandsbyer.dk/ hvor man kan se hvad de andre landsbyer laver og 
man kan lave samarbejder.  

d. Vinterbadere 

• Der afholdes møde om vinterbaderne og er sauna på havnen, d. 27/10-2021. Vi 
afventer nærmere efter deres møde med bylauget.  

• Havnen har tilkendegivet at de gerne vil gøre plads til sauna og hjælpe med strøm.  
e. Havneudvalg 

• Beboere på havnevejen er bekymret for udviklingen af den nye havn og den der 
tilkommende ekstra trafik. Havnen har været i dialog med beboerne og har fundet 
fælles fodslag.  

• I fremtiden vil der komme mere skiltning på havnen for at give synlighed om hvad 
man må og ikke må.  

f. Trafik udvalg 

• Intet nyt på dette punkt.  
g. Andet.  

• Borde og stole på gården skal dækkes af. Helene og Mikkel står for dette.  
 

Omlægning af G-mail og G-drev til office 365 
a. Der er sendt login ud til bestyrelsesmedlemmer til det nye sharepoint.  

b. På sharepoint vil alle dokumenter fremover ligge tilgængelig for bestyrelsen.  

c. Gmail kan ikke bruges i fremtiden grundet GDPR regler og der skal derfor oprettes ny mail, 

hvor JEpser foreslår at vi få opdelt i flere mails.  

• Info mail til generelle ting 

• Bestyrelsens mail til når skal skal tale med bestyrelsen 

• Kasserer mail til økonomi 

• Tilmeldings mail til når der afholdes arrangementer 

• Booking mail til borde, stole, telt m.m. 

Kommunikations strategi  
a. Vi skal væk fra at bruge facebook som vores oplysningsplatform. Fremover skal vi bruge 

hjemmeside. Når der slås noget op på facebook, skal det vise folk direkte over på 

hjemmesiden når de trykker på opslaget.  

b. Jesper ar fået medlemsliste fra Randi og er i gang med at opdatere mailadresser for 

medlemmer.  

c. Vedrørende hjemmeside, blev det drøftet om vi skal bruge wordpress fremover, som er 

mere brugbart i forhold til opslag, tilmelding etc.  

d. Trykt materiale.  

• Der har tidligere været flyers til at dele ud i postkasserne. Måske dette skal være 

et postkort i fremtiden. Jesper undersøger priser på dette. 

• Kunne det være en ide med en stor og flot reklamesøjle oppe ved gadekæret til 

at vise bylaugets fremtidige projekter?  

• Vi skal have lavet en bykalender til det nye år. Dette bliver aftalt via mail 

https://www.lejreslandsbyer.dk/


Nye initiativer 
a. Det kan være en ide for folkekøkkenet at søge om midler i ”genstartspuljen” her er der 

mulighed for at søge støtte til at få folk bragt sammen igen efter en lang coronakrise. 

Heidi og maibritt ser på dette.  

Eventuelt 
b. 1 advent (28/11-2021) vi tænder juletræet kl. 16.00. Her vil blive serveret æbleskiver, 

gløg og varm kakao.  

c. Bylauget mødes ved gadekæret kl. 15.00 

d. Heide undersøger om Morten vil være julemand igen, og hvis ikke finder Heidi en anden 

julemand.  

e. Juletræet sørger Per og Grete for.  

Næste møde 
Næste møde afholdes d. 5/1-2021 kl. 19.30 hos Finn Lydbyparken 36 

Der er sendt login ud til bestyrelsesmedlemmer til det nye sharepoint.  
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