
     

      10. april 2017 

 

 

Referat fra Bylaugsmøde torsdag den 6. april 2017 kl. 19.00 hos Lene 

 

Deltagere: 

Peter Stavnshøj, Henny Nielsen, Torsten Weper (for Helle), Mette Brynnum, Lene Franck, Dina Zitawi og 

Jytte Bram. 

 

Dagsorden: 

 Konstituering 

o Vi skal have valgt en skatmester (kasserer) og en skriver (sekretær) 

 Mette Brynnum valgt til skatmester 

 Peter Stavnshøj valgt til skriver 

 Godkendelse af referat fra Bystævnet 

o Der ønskes tilføjet følgende: 

 §3 ændres Landsbyen til Landsbylauget  

 under eventuelt: 

 Undersøge om der findes en liste i kommunen, som kommunen læner sig op 

ad/bruger ved dispensationsansøgninger 

 Affaldsordningen blev debatteret  

 Ansøge om/købe en hjertestarter – Brovej 3 vil gerne have den hængende 

 Byggesag Veddelev Bygade 24 

o Sagen drøftet og der var enighed om, at vi ikke har nogen indvendinger 

 Byggesag Veddelev Bygade 21 

o Sagen drøftet og der var enighed om, at isætning af aluminiumsvinduer i et hus af denne 

karakter (ikke et bondehus) vil forskønne ejendommen og vi vil derfor sige god for 

ændringen 

 Informationsskab 

o Henny påtager sig at sørge for nyt skab, som kan holde til vind og vejr 

 Nyhedsbrev 

o Lene laver forslag til nyhedsbrev, hvori der opfordres til, at sende en mailadresse til 

Oldermand lenefranck@hotmail.com , hvis man fortsat vil modtage et nyhedsbrev og andet 

mailto:lenefranck@hotmail.com


nyt fra Landsbylauget – vi vil forsøge at gå over til mailnyheder, når vi får et 

informationsskab, som kan bruges og holde til lidt af hver. Ligesom vi vil bruge vores 

hjemmeside til aktiviteter/nyheder. 

 Eventuelt 

o Mette undersøger omkring fibernet i landsbyen 

o Lene undersøger om hvor langt fjernvarmen er nået – hvornår kommer det evt. til  

Veddelev  

o Lene skriver til Teknik og Miljøudvalget omkring affaldsordningen igen vedr. bl.a. Fiskervej 

3 – 9 og lygtepælen på hjørnet 

o Dina påtog sig opgaven med at skrive til kommunen for at høre, om der ligger planer for Ny 

Højagergård allerede eller det kun var meget vage tanker, der blev nævnt på mødet den 21. 

marts 

o Der arbejdes på en udflugt til Sct. Hans Have den 4. juni 2017 

o Kan vi lave en vinterbadeklub i Veddelev? 

o Henny undersøger mere omkring hjertestarter 

 Punkter til næste møde 

o Udflugt til Sct. Hans Have  

o Fibernet 

o Affaldsordning 

o Fjernvarme 

o Lygtepæle 

o Ny Højagergård 

o Vinterbadeklub 

o Hjertestarter 

 

Referent: Lene Franck 

 

 


