
Næsby Bylaug
Bestyrelsen

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Onsdag den 24. august 2022, kl.  20

Rasmus & Solveig, Næsbyvej 38

Indkaldte:

● Bestyrelse og suppleanter: Allan, Thor, Tina, Johanne og Rasmus

● Afbud fra Frank

Referat

0. Velkomst og godkendelse af dagsorden

1. Status siden sidste møde Vi bidrager hver især med en opsamling

af stort og småt

2. Godkendelse af referat ● Godkendt

3. Evaluering af afholdte arrangementer

og vurdering af nye

- Der er bl.a. foreslået anlæg af en

petanque-bane

● Petanque-bane: vi er åben for en

bane, helst i en mindre størrelse.

Lars Refn har udspurgt forslaget,

og bestyrelsen anbefaler at han

er projektleder.

4. Opfølgning på facebook og hjemmeside ● Alle bestyrelsesmedlemmer skal

have adgang til Hjemmesiden og

Facebook’en.

● Hjemmesiden; Vi nu betale for

vores nuværende domaine og

hjemmesideudbyder.

- fremtiden; skal vi bygge vores

egen hjemmesiden, og finde en

ny server? og i såfald hvordan

skal det se ud. (Thor vil gerne

byde ind). Alle er enige om at

hjemmesiden skal være

brugervenlig uanset hvad

fremtiden byder.

- Thor har ny materiale til

hjemmesiden;

Oldetidslandskabet i Næsbyholm

Storskov, Johannes 9-10 klasses

opgave og Johannes udkast til en

Avis. (Rasmus anbefaler OCR

scanninger, så man kan søge på

hjemmesiden).

- Google tilbyder også annoncer, så

hjemmesiden bliver billigere.

5. Initiativer og aktiviteter ● Projekt ”Næsbys historie”

- Susås ejerhistorisk forening er i

dialog med Allan. Der ligger

mellem 120-130 sider, 20-25
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artikler (fatterene skal give

samtykke om brug af materiale).

- Kammer og Albert (som har boet

i nr. 38) har skrevet en artikel om

Næsby’s historie.

● Fælles kano/kajak

- Det kommer på sigt. Regatta d.

11 september kl. 14

● Fælles have i anlægget

- Det er gået frem og tilbage, der

skal undersøges om “no dig”

konceptet, årstiderne fra

konsulenterne anbefalede “no

dig”. Vi fokusere på

forbedringerne til næste år. Uden

at pløje.

6. Økonomi Udsat (alt ser snart ud til at falde

på plads).

7. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde hos Johanne

d. 7 februar kl. 19.00

(Arbejdsdag d. 6 november kl. 9-11)

8. Eventuelt Der er født et nyt barn hos Micalas

nabo, de er flyttet til forrige år. Flere

lokale møder op fra Skoven. Der er et

nyt naboer ved Tina.

Hastighedsbegrænsninger - Allan har

indsendt til høringssvar.

LAG SjællandSyd (Udviklings-strategi),

sponsorater, men hvor man skal betale

halvdelen af beløbet.

10.Punkter til næste bestyrelsesmøde ●

24-08-22 – Allan
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Bilag: Aktivitets- og mødekalender

Aktivitets- og mødekalender for Næsby Bylaug

Dato Ugeda

g

Klokken Hvad sker der Ansvarlig

2. sept. 22 Fredag Kl. 18

Grill-aften i Næsby Anlæg,

”Vi smager på grønt fra

fælleshave”

Thor/Carsten/Jespe

r

11. sept. 22 Søndag Kl. 14

Regatta kl. 14 for enden af

Åstrædet – medbragt

saftevand, kaffe og kage til

fælles kagebord. Vi følges 2

km ned ad åen til

Munkedamshuset, hvor der

er kaffepause. Forventet

hjemkomst før kl. 17.

Jesper

7. okt. 22 Fredag Kl. 18 Grill-aften i Næsby Anlæg Thor/Carsten

16. okt. 22 Søndag Kl. 10
Æblemoste-dag kl. 10-13.

Grill-eftermiddag kl. 12.
Micala

04. nov 22 Fredag kl. 18
Grill-aften i Næsby Anlæg.

“Sjat-aften” Spiritus-aften.
Thor/Carsten

06. nov 22 Søndag kl. 09
Den sidste arbejdsdag

27. nov. 22 Søndag Kl. 16

1. advent i anlægget. Dans

om juletræet med julesange

og træet tændes.

Birgitte

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

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

Næste år laver bestyrelsen årshjul og tilføjer nye aktiviteter; “Sanke-dag”. Høst-fest.

Links til historiske ejendomsoplysninger;

https://www.naestvedarkiverne.dk/brug-samlingerne/vejledninger/ejendomsoplysning

er#soeger-du-oplysninger-om-en-adresse-eller-en-bygning-i-naestved--f7

https://www.starbas.net/av_soeg_res.php?soeg=n%C3%A6sby&a_id=2&art=O01&retur_li

nk=arkivserie.php%3Farkivserie_id%3D42252

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7

https://arkiv.dk/soeg?searchstring=n%C3%A6sby+sogn

(https://ois.dk/default.aspx)

https://www.naestvedarkiverne.dk/brug-samlingerne/vejledninger/ejendomsoplysninger#soeger-du-oplysninger-om-en-adresse-eller-en-bygning-i-naestved--f7
https://www.naestvedarkiverne.dk/brug-samlingerne/vejledninger/ejendomsoplysninger#soeger-du-oplysninger-om-en-adresse-eller-en-bygning-i-naestved--f7
https://www.starbas.net/av_soeg_res.php?soeg=n%C3%A6sby&a_id=2&art=O01&retur_link=arkivserie.php%3Farkivserie_id%3D42252
https://www.starbas.net/av_soeg_res.php?soeg=n%C3%A6sby&a_id=2&art=O01&retur_link=arkivserie.php%3Farkivserie_id%3D42252
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7
https://arkiv.dk/soeg?searchstring=n%C3%A6sby+sogn
https://ois.dk/default.aspx
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