Beretning marts 2015

Året 2014 har på mange måder lignet de forrige år i Bylaugets historie hvor
Bylaugets traditioner udgør en stor del af de årlige begivenheder i byen. Det gælder
søndagsfrokoster, ålegilde, brunch og banko, ren strand og by samt havnefest med
revy. Som noget nyt har vi besøgt Egholm gods og fik gennemgået den fantastiske
våbensamling, som findes der.
Vi har opbygget en solid erfaring i at strukturere de forskellige arrangementer, så vi
med mindst muligt tidsforbrug, får det optimale udbytte. Jeg vil ikke igen i år tale
specifikt om alle vores arrangementer, men fremhæve ”Jul på Trekanten” og vores
Sankt Hans arrangement på Havnen.
Disse to arrangementer har udviklet sig til at samle rigtig mange borgere ikke kun fra
Gershøj, men også fra de omkring liggende landsbyer. Det er blevet et tilløbsstykke.
Det er rigtig fine arrangementer, hvor vi også ser mange børnefamilier deltage – og
det er jo dejligt, når vi samtidig ved hvor svært det kan være at få tid til det hele i den
moderne børne familie. Jeg ved ikke præcis hvor mange børne familier der er i
Gershøj – men jeg ved at julemanden udleverer lige under hundrede godteposer til
julearrangementet – så man kan vel næppe kalde Gershøj for en soveby – der er i
hvert fald nogen der ikke sover hele tiden!
Vi har nu brugt rigtig megen energi på at arbejde for sikker trafik i Gershøj. Vi har
skrevet til Lejre kommune, og vi har rykket for svar – flere gange. Vi har klaget vores
nød til Borgmester Mette Touborg, men vi må desværre konstatere at vi ikke har
opnået noget konkret – endnu. Vi har fået et svar som vi ikke kan bruge til noget som
helst. Men det betyder ikke at vi opgiver. Slet ikke i lyset af at der på landsplan synes
at være en spirende opmærksomhed på netop ”Sikker trafik” i landdistrikterne. Så vi
fortsætter arbejdet på den ene eller den anden måde.
På et helt andet plan er der sket noget helt nyt. Vi har købt en pølsevogn – ja I hørte
rigtigt – vi har købet en pølsevogn. De af jer der har været til havnefest – har måske
investeret i en pølle fra Majbritt’s pølsevogn. Den vogn har vi løbende måttet leje –
men nu har vi købt vores egen, som så kan indgå de forskellige arrangementer vi
gennemfører. Det hører med til historien at vi købte den billigt, men at det kun har
kunnet lade sig gøre at restaurere den med hjælp fra dygtige og hjælpsomme hænder
fra Trolle og Bjarne fra bestyrelsen. En speciel tak David, som har lagt rigtig mange
timer i projektet. Den kommer til at deltage i dette års kommende Kirkefestival med
økologiske hotdogs. Vognen står p.t. i vinterhi i Karleby. Den kan i øvrigt også
lejes af Bylaugets medlemmer til private arrangementer.

For flere år tilbage ansøgte vi Miljøstyrelsen om tilladelse til at opføre to Spang
nedenfor grunden ved Vissegaard, således at man kan gå fra Stejlepladsen og videre
over til kilden. Det har været og er stadig Bylaugets vision at dette kunne etableres –
men vi har ikke kunnet skaffe pengene til denne opgave.
Nu lysner det imidlertid. Vi har ansøgt og fået tilsagn på kr. 75.000 og da vi i
forvejen har tilsagn om 25.000, har vi således i alt kr. 100.000 til projektet, hvilket vi
mener vil være tilstrækkeligt. Vi har talt med en entreprenør og vil nu i stedet for to
spang udføre det i en lang gangbro, således at det bliver muligt også at bruge denne
turmulighed med klap- og barnevogne.
Den eneste hage er at den gamle tilladelse i mellemtiden er blevet forældet, og vi
vover ikke at iværksætte projektet før der forligger en fornyet godkendelse. Men i og
med at det tidligere har være godkendt, tænker vi ikke at der vil være problemer i det
– men man ved jo aldrig.
Så har Gershøj endelig fået et nyt og hurtig bredbånd – det der hedder fibernet, så nu
bliver det lettere at følge med på www.gershojbylaug.dk og www.gershoj-by.dk hvor
alle kan følge med i bylaugets aktiviteter m.v. samt byens mange foreninger.
Husk at der er orienteringsmøde om det nye bredbånd den 21. Marts i Byhuset.
Husk også at give din email adresse til Inge, så får du direkte besked i din mailbox
om Bylaugets aktiviteter.
Jeg vil slutte med at takke alle bestyrelsens medlemmer for den uforlignelige og
engagerede arbejdsindsats der har været lagt i det forløbne år i forbindelse med vores
møder og arrangementer.
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