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2016 Har ikke frembragt de helst store aktiviteter i Bylaugets regi. Men dette er heller ikke så 
ringe, da Bylaugets formål også er at varetage ting der skal rettes op på.
Dette er dog kun delvist sandt, da selve hovedaktiviteten har været den praktiske 
gennemførelse af det store Gadekær 2 projekt. Bestyrelsens arbejdsgruppe, med Jytte Pein 
som tovholder, har afholdt en stribe møder, og Jytte har været i tæt dialog med dem der 
udfører arbejdet.

Efter mange møder og en afslutning på selve planlægningen, var vi alle meget spændt på 
hvordan selve arbejdet ville forløbe. Og resultatet kan I alle se med egne øjne. Bestyrelsen har 
efterfølgende været samlet for at se på resultatet og kommet med nogle anmærkninger. 
Hvorvidt det vil være muligt at få gennemslag for vore anmærkninger hos entreprenør er 
tvivlsomt, men i det store og hele er stedet blevet meget bedre og anvendelig end tidligere. 

Når det bliver varmere i vejret, vil entreprenør komme for at justerer forholdene, lægge på lidt 
ekstra muld osv. Så den sidste finpuds mangler endnu.

Udover dette store projekt, er der selvsagt søgt om midler fra kommunen til vedligehold af 
grønne arealer, og kr. 3000 er modtaget for 2016. En del af dette er brugt til diverse 
beplantning, gødning mv. i Gadekær 1 og ved pumpestationen, men fremadrettet er det nu 
mest gødning, græsfrø osv. der vil være behov for.

Inden jul, blev der afholdt et bestyrelsesmøde hvor vi besluttet nogle forhold som kan læses 
separat i referat. Bl. a. fastsatte vi en indvielsesaften for Gadekær 2 sammenfaldende med den 
årlige byfest. Der blev også for sjov skyld opfordret til at komme med forslag til et logo for 
byen. Der er kun indkommet et forslag.  

Selve hjemmesiden har i alle år været sponsoreret af formandens firma, men nu ser det ud til at
være en rigtig tid for at overdrage dette til bylauget. Hjemmesiden er for tiden nede, da det er 
under omlægning så mange flere kan deltage med indhold.

Et andet forslag der er fremsat af bestyrelsen er at de effekter en del af os har som borde, 
stole, grill, festtelt osv. som i dag står i Flemmings lade (med stor tak for opbevaring), doneres 
til Bylauget sådan at tingene kan lejes ud for et symbolsk beløb til os i byen. Der er også 
indkøbt en varmekanon til brug i laden når den er kold.  Mere information om dette kommer i 
løbet af foråret.  Festkassen, som Bent minutiøst har stået for i mange år, foreslås også 
sammenlagt officielt med Bylauget, dog som en separat pulje. Bent har lovet at administrere 
denne pulje fremover, men det hele bliver nu en integreret del af Bylauget, noget som er mere 
naturlig efter vi fik et bylaug. 

Bestyrelsens arbejde, forslag og referater, kan til enhver tid læses på vores hjemmeside 
(www.store-røttinge.dk). En stor tak til bestyrelsen, arbejdsgruppen, kommunen, tildeler af 
midler til Gadekær 2, og alle jer andre der gør sit til at vores lille by kan være en perle på landet!
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