Oldermandens beretning for 2017 - marts 2018
Jeg skal her kort kommentere på de sager/aktiviteter, som landsbylauget har været involveret i.
Der har måske ikke været meget aktivitet, men den der har været, har vi brugt megen tid og mange
ressourcer på.
Naboorienteringer
Vi har givet følgende høringssvar/indsigelse i 2017:
 Veddelev Bygade 21 – givet tilladelse til træ/aluminiumsvinduer (dannebrog)
 Veddelev Bygade 24 – givet tilladelse til tilbygning
 Veddelev Bygade 67 – givet tilladelse til nye vinduer og overdækning af vognport
Affald
Det er meningen, at den nye affaldsordning indfases i foråret 2018 omkring maj måned.
Landsbylauget havde et møde med chefen for Affald og Genbrug Annette Sejersen den 6. november 2017.
20 beboere kom forbi.
Her præsenterede Annette hvordan den kommende ordning vil komme til at se ud, når ordningen træder i
kraft. Der er dog mulighed for at lave individuelle ordninger, men det kræver direkte kontakt til kommunen
Der var rig lejlighed til at stille spørgsmål.
Et godt og informativt møde.
Ny Højagergård
Tusind tak til landsbyens beboere for jeres opbakning og støtte.
Det har været et stort arbejde for Landsbylauget.
Landsbylauget holdning var jo, at der ikke skulle bebygges på de grønne arealer.
Efter flere møder, indsamling af støtteunderskrifter til vores holdning, sluttede sagen i første omgang med
et borgermøde på Himmelev Skole den 12. oktober.
Et kæmpe opbud af borgere fra Veddelev støttede klart op om Landsbylauget og Veddelev
Grundejerforenings holdning til at bevare de grønne arealer. Et klart signal til forvaltningen, som
efterfølgende har taget forslaget af bordet.
I løbet af det nye år vil Landsbylauget og Grundejerforeningen blive inddraget i den videre planproces af
området omkring gården.
Bankospil
Tusind tak for jeres opbakning – 25 glade børn og voksne mødte op for at kæmpe om de dejlige præmier,
som Anne og Henny igen i år havde fundet på.
Landsbylauget var lidt sent ude med invitationerne, så det vil vi prøve at gøre bedre næste år.
Kære Henny og Anne – tusind tak for jeres arbejde med at købe gaver.

Redskabspuljen
På vores hjemmeside ligger en oversigt over, hvor de forskellige redskaber er opbevaret. Den hænger også i
informationsskabet.
Punkter det næste landsbylaug kunne/skal tage fat på
 Nye aktiviteter?
 Fast fællesspisning?
 Ny Højagergård
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