Årets gang Bystævnet 2019
Der blev afholdt generalforsamling d. 6/2.Lone og Marie
blev valgt ind, og Peder blev supp.
Bestyrelsen konstituerede sig d. 19/2, hvor Peder som var
supp. kom ind i bestyrelsen og vi har så i resten af perioden
kun haft en supp.
Efter konstitueringen er bestyrelsen sat sammen med nye
kræfter på, alle poster. Rasmus som kasserer, Marie som
sekreter, Peder udlejer, Kirsten næstformand og jeg selv
formand.
Året gang
Efter nytår fortsatte Yogaen som var startet i efteråret, den
sidste gang var d. 18/2. Der var ingen strøm, men heldigvis
kunne vi være på Kirstens loft, tak for det. Stor tak til Mona
for undervisningen, vi havde nogle rigtig gode timer.
Den manglende strøm skyldtes et HFI relæ der var kaput.
Det blev udskiftet og varmeblæseren blev ved samme
anledning serviceret, så ydelsen på den kom op.
Som det første, der skulle ordnes var Rasmus og og jeg
selv på rundtur til flere banker for, at få lavet en foreningskt.,
det er ikke noget de rigtig gider røre ved, men Nordea i
Køge var meget behjælpelige og fik ordnet det.
D. 28/2 havde vi igen fællesspisning, det var Mona, Carsten
og Agnes der stod for maden, der var tilmeldt 28,en god
aften med dejlig mad.
D. 11/4 havde vi den første sæsons, sidste fællesspisning.
Mona, Carsten, Agnes og Reni stod for maden, igen en god
aften.

Sidst i april havde vi arbejds weekend i Bystævnet.
Vi fik gjort rent i huset og ordnet have, fjernet det rådne
havebords sæt, og kalket huset. Bestyrelsen og omkring 5
hjælpere var mødt op lørdag og Peder og Lars Bjørn
kalkede færdig søndag, hvor de havde lånt Bøjes
teleskoplæsser.
Det første vi gerne ville have forbedret var opvarmningen af
huset, der var en ældre varmepumpe og dårlige elradiatorer,
så vi ville prøve at søge Faxe kommune om økonomisk
tilskud til forbedringerne.
Agnes sørgede for at vi fik en ansøgning afsted til Faxe
kommunes anlægspulje om ny varmepumpe til 22000 kr, de
blev bevilliget og den blev opsat af Løjes el d. 11/7.
Og Peder har fået sat et lille tag over den udvendige del.
Da vi igennem længere tid havde haft store problemer med
skellet i fælleshaven og med bare at kunne opholde sig i
haven, havde jeg bedt Faxe kommune om at komme ud og
se på forholdene, kommune kom på inspektion d. 9/7. Vi
havde et konstruktivt møde om problemerne omkring
fælleshaven. Og kommunen arbejder på sagen. Der er vist
ikke kommet en endelig afklaring omkring skel, men der er
p.t. rimeligt roligt. Der bliver fulgt op på sagen.
Den årlige Sommerfest blev afholdt d. 17/8, der var 38
tilmeldte, teltet var sat op i haven, vejret var fint og højt var
humør.
Vi startede med kaﬀe og kage inde i salen, og så blev der
danset Line Dance med Lisbeth som instruktør, det var
virkelig morsomt og god motion. Bagefter var der mad og
hyggeligt samvær i haven.
Det var en virkelig god aften, dejligt med så stor opbakning.

Mens vi dagen efter gik og ryttede op efter sommerfesten,
blev vi inspireret til at prøve på at få salen malet.
Vi søgte igen kommunen om tilskud og der blev bevilliget
7000 kr til maling af sal og nogle nye lamper.
Derudover stod Kirsten for en ansøgning til Vemmetofte
kloster om tilskud til en større opvaskemaskine, de
bevilligede 5000 kr til Bystævnet, men da det ikke rigtig
rækker til den ønskede opvaskemaskine , står pengene
indtil videre og venter. Tak til Vemmetofte for at ville støtte
Bystævnet.
I oktober havde vi igen fællesspisning, der var 14 tilmeldte ,
Carsten, Reni og Kristina stod for maden, god mad og
meget hyggeligt.

Inspireret af Line dansen til sommerfesten, fik Lisbeth R.
startet undervisning i Line Dance op mandag aften. Det
fortsatte hele efteråret.
Årets sidst Fællesspisning var d. 19 nov. 18 deltagere,
Marie, Kirsten og Lone stod for maden, igen en vældig
hyggelig aften.
I uge 3 gik vi i gang med, at male salen, der blev sat nye
lamper op og indkøbt nogle nye duge. Det var et stort
arbejde, men resultatet syntes vi selv er yderst
tilfredsstillende. Et stort tak for indsatsen, især til Peder og
Kirsten.

Vi har haft et år med 4 fællesspisninger, hvor der ca.
kommer 20 +/—, hver gang. En vellykket sommerfest.
Yoga og Line Dance, disse aktiviteter / ligndende aktiviteter,
håber vi der stadig fremover vil være mulighed for og
tilslutning til.
Stor tak til dem der har stillet op med deres arbejdskraft,
både til madlavningen og som igangsætter på de andre
aktiviteter.
Også tak til Faxe kommune, uden tilskudene derfra ville det
være svært, at få økonomien til forbedringer. Varmepumpen
og den nymalede sal har gjort underværker både for selve
huset og vores lyst til at være her.
Det blev jo besluttet på sidste års generalforsamling, at
genindføre kontingent for medlemsskab i Bystævnet, det er
der 48 borgere, der har valg at støtte op om. Det overgår
virkelig vores forventninger og giver tro på en god fremtid
for huset og giver bestyrelsen lyst og energi til at fortsætte
arbejdet.
Til sidst har jeg en stor tak til hele bestyrelsen, for det altid
gode samarbejde. Jeg syntes at bestyrelsen fungerer rigtig
godt sammen, med samme tilgang til tingene. Så stor tak til
jer.

