
Næsby Bylaug
Bestyrelsen

10    Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. februar 2022, kl. 19

Hos Johanne, Næsbyvej 30

Indkaldte:

● Bestyrelse og suppleanter (til mødet Allan, Rasmus, Micala, Frank, Tina, Thor og

Johanne)

Referat

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden ● Godkendt

2. Godkendelse af referat Har vi det seneste?

● 24 august 2022 (hos Rasmus)

3. Fastlæggelse af generalforsamling Ifølge vedtægterne skal vi afholde

generalforsamling senest med udgangen

af maj.

Der skal indkaldes med 3 ugers varsel

(som regel via Næsby Nyt).

Dirigent, kandidater og evt. nye tiltag.

Generalforsamling d. 26 maj kl. 18.45

spisning fra kl. 18.00 (medbring egen

mad). Ole er Dirigent. Dem som er på

valg i år 2023 er; Frank, Micala, Tina &

Johanne.

4. Initiativer og aktiviteter

a. Vild med vilje / fælleshave

b. Hjertestarter

c. Trafikregulering

d. Aktivitetskalender, herunder

grill-aftner mv.

e. Projekt ”Næsbys historie”

f. Årshjul / årsplan

g. Omdeling af Næsby-Nyt

h. FB / web

a. Rasmus, Micala og Johanne har været

til et netværksmøde i Hørhaven om

Permakultur i have, hvor man bygger

bed med lag på lag til et højbed. Der vil

være et permablitz arrangement hvor

der inviteres folk til at hjælpe opstart i

haven (19 marts søndag i årshjul).

(Ansvarlige; Rasmus, Micala & Johanne).

b.Vi skal i dialog med NK Forsyning og

Glumsø-Bavelse-Næsby Menighedsråd.

Vi besluttede, at første prioriteten er en

placering ved pumpehuset (NK

Forsyning).

Allan kontakter ejeren af pumpehuset.

Glipper den mulighed, så kontakter jeg

menighedsrådet for muligt samarbejde.

(Ansvarlige; Micala, Allan & Frank).

c. Der var et spørgeskemaundersøgelse

fra Trafik og Egendomme i marts måned
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sidste år, hvor vi ansøgte om

trafikregulering i Næsby. Der arbejdes

internt på projektet i Trafik og

Egendomme afdelingen, og de regner

med i April/maj måned, hvor der

kommer høring i byrådet, og der

kommer ikke en dialog før høring. Vi

vender tilbage til dette punkt, når der

nyt. (Ansvarlig; Allan).

23 juni skt. hans, 10 september

Regattaen, 26. november Jul i Næsby

(første søndag i advent). Grill aftner

fortsætter i år (Ansvarlige; Thor, Micala

og Rasmus) - se årshjulet og tilføj grill

aftner i september.

Der er ikke mange som noterer vores

arrangementer i deres kalendre eller får

den hængt Næsby Nyt op -- hvordan

“aktiverer vi de lokale”.

e. Suså Egnhistoriske Forening vil gerne

lave et møde med Næsby bylaug for at

bygge videre på historier lokalt,

projektet får opstart ved næste møde

som Allan planlægger (Ansvarlige; Allan

og Tina).

Thor vil gerne have lokal historierne lagt

ind på FB og på hjemmesiden, og vil

lave en “opsætning” på hjemmesiden,

hvorpå de skal forblive “aktive og kan

tilgås lige til”.

Snak med Carsten om Næsby husenes

historier? (Ansvarlig; Tina).

Tømre Knud er en del af egenhistoriske

forening og de er villige til at samle al´

historie om Næsby. Evt kontakte

Poul-Erik Sørensen tidligere borgmester.
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f. Der er udarbejdet et årshjul, som er

sendt ud til alle i bestyrelsen via mail.

Der vil være aktiviteter/arrangementer,

hvor bestyrelsesmedlemmer skal

udmelde hville de gerne vil være

ansvarlige for.

https://create.plandisc.com/i3KbPOE

g. Næsbynyt route (sidste år maj 2022)

Præstegården - Næsby, Frank -

Skelbyvej, Poul - Tyvelsevej m.m. Thor -

Næsby Vrå, Micala - Skovrouten, Tina -

Reserve. (Næsby Nyt kommer ud 1 Maj,

skal senest udmeldes d. 5 kl. 18.45!!!!).

(Ansvarlig; Allan)

h. Der laves begivenheder på FB og

hjemmesiden for alle vores

arrangement. QR koder til hjemmesiden

om de historiske fortællinger.

(Ansvarlige; Micala og Johanne).

5. Økonomi Frank fremlægger

● Vi har 31.800 kr (ca 27.000 er i

banken). Vi har fået mobilepay

nummer, vi betaler 49kr

månedligt og transaktionsgebyr

på 75øre. Hvis vi får mange

transaktioner kommer den ned på

60 øre. Det er kun en udgift i

vintersæsonen, men stortrives i

højsæsonen.

- der er bevilliget 2000kr til

fælleshaven.

6. Løst og fast Vi bidrager hver især med en opsamling

af stort og småt

● Jesper fra åstræde spurgte om vi

kunne være interesseret i en

rundvisning på Sorø Akademi - for

bestyrelsen eller åbent

arrangement?

● Thor inviterer næste år til

historisk vandring.

● Thor er nysgerrig på projektet

Fjernvarme i Glumsø og om der

https://create.plandisc.com/i3KbPOE
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kunne være interesse i Næsby om

et fælles anlæg i Næsby, hvad

siger folket?

● Stenhuset som ligger inde i

skoven navnet er???.

● Sponsorater; Nordea Fonden som

har 6 gange årligt sponsorater

man kan søge.

7. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde ● d. 12 april kl. 19-21.

bestyrelsesmøde hos Tina.

● d. søndag d. 19 marts kl. 09-14

arbejdsdag og Perma Blitz.

8. Eventuelt ● Opfordring til alle; gå ind på

Google Maps, find Næshuset med

navnet “Næsby Madpakkehuset”

og foreslå at man ændre huset til

“Næshuset”.

● Skal vi lave en Instagram profil?

● Få en stand på KOKS om Næsby

Bylaug.

● Der er kommet et nyt Visti

Christoffersen fra Lokalrådet om

vi vil have et Præsentationsark,

hvor vi nævner hvad der lokalt er.

Skal vi deltage i det? (Projekt;

Thor, bidrag; Allan & Micala).

● Affaldsbeholderen skal tømmes

selv!! vi skal gøre det oftere.

● UGE 12 affaldssortering

(arrangement, ansvarlige; Micala

og Johanne)???

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde ● Hvordan går vi Næsbys

arrangementer synlige.

● Huller i vejen.

● Kajakker.

21-02-23 – Allan & 22-02-23 - Johanne

Bilag: Aktivitets- og mødekalender
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Aktivitets- og mødekalender for Næsby Bylaug

Dato Ugeda

g

Klokken Hvad sker der Ansvarlig

22 februar kl. 19 Bestyrelsesmøde Johanne

19 marts kl. 09-13 Arbejdsdag Bestyrelsen

19 marts kl. 11-13
PermaBlitz Rasmus, Micala &

Johanne

12 April kl. 19 Bestyrelsesmøde Tina

16 April kl. 11-15
Loppemarked Næsby

(inviter folk med stand)
----

30 april kl. 12-15

Kaf&Kae under

Kirsebærtræet Næsbyvej

30

Johanne & Arjuna

1 maj
Uddeling af Næsby Nyt Præstegården, Frank,

Poul, Thor & Micala

5 maj kl. 17:30 Grill-aften i Næsby Anlæg Thor/Rasmus/Micala

6 maj kl. 10-13 Fælleshave-dag ----

26 maj kl. 18:45
Generalforsamling (spisning

kl. 18)
Bestyrelsen

2 juni kl. 17:30

Grill-aften i Næsby Anlæg

Tema: Midsommer sang og

musik aften

----

23 juli kl. 17:30
Skt Hans

Bestyrelsen

7 juli kl. 17:30
Grill-aften i Næsby Anlæg

Tema: ???
----

4 august kl. 17:30
Grill-aften i Næsby Anlæg

Tema: ???
----

1 september kl. 17:30
Grill-aften i Næsby Anlæg

Tema: ???
----

3 september kl. 11-15
Loppemarked Næsby Vrå

(inviter folk med stand)
----

10 september kl. 13? Regattaen ----

15 oktober kl. 10-15
Æblemostdag (medbring

egne æbler)
----

1 oktober/5

november
kl. 09-13

Forårs Fuglekasser

(medbring egen materiale)
Johanne

Aktiviteter i – kursiv – er kun for bestyrelse og suppleanter.

Aktiviteter – skrevet med rødt – varetages af gode folk udenfor bestyrelsen.

Vi kunne overveje en eller flere😊:

● Arbejdsdage 3 op til Sct. Hans og 2 efter (?)

● ”Rens op-dag / ”sæt naturen fri” (Marts - Uge 12 - 2023) Danmarks

Naturfredsningsforening

https://www.affaldsindsamlingen.dk/

● Byttemarked

● Sangaften (grill aften?)

● Historisk aften (grill aften?)

https://www.affaldsindsamlingen.dk/
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● Høstfest (har været driblet ud af programmet de sidste 3-4 år)

● Regatta

● Fællesskabsstafetten

● Æblemost-dag

● Byg din egen fuglekasse


