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Referat fra Bylaugsmøde onsdag den 13. juni 2018 kl. 19.00 hos Lene

Deltagere:
Jytte Bram, Henny Nielsen, Mette Brynnum, Lene Franck og Peter Stavnshøj.

1. Der er oprettet Mobilepay til Landsbylauget: nr. 21118
2. Hjertestarter

Afventer at John fra Broagergaard har tid. Vi forsøger at finde ud af hvad 
driftomkostningerne er. 

3. Veddelev Bygade 47
Vores holdning er at lokalplanen skal overholdes, og er af den holdning, at der som min. 
bør være en dispensationsansøgning, idet facadens udtryk afviger meget fra lokalplanen. 
Endvidere fremgår landsbylaugets forpligtigelser af vedtægterne §2 og §3.

4. Ny Højagergaard
Vi er ikke helt enige i referat fra første møde (pr. 2018-04-10) – vi nævnte specifikt 
Broagergaard, som eks. på byggeri, der passer til landsbyen. Dette fremgår ikke af 
referatet.
I forbindelse med den videre sagsbehandling og oplæg til ny lokalplan 677 har vi følgende 
spørgsmål og kommentarer, som vi tager op på mødet pr. 2018-06-25:

a. Oplægget  fraviger markant på flere punkter på fra de synspunkter vi fremlagde på 
første møde samt de generelle synspunkter, der kom frem ved beboermødet på på 
Himmelev skole (2017-10-12) i forbindelse med høring om nybyg på gården.

b. Hvorfor kan kommunen bygge på vandværkets matrikel? - tidligere ansøgninger fra 
private er efter sigende blevet afvist.

c. Der er særdeles stort niveauspring i skel mod huse på Fiskervej 7 og 9 – dette skal 
der tages hensyn til i lokalplan – særligt indkig gener. Tilsvarende kan være 
gældende for f.eks. Veddelev Bygade 43-47.

d. Den grønne kile skal bevares – det har der været stor opbakning til bl.a. ved mødet i
forbindelse med høringen (2017-10-12). Derved kan der ikke bygges på ridebanen, 
da det vil medfører at de to dele af Veddelev bliver bygget sammen, hvilket vi 
specifikt har sagt vi ikke ønsker.

e. 20-30 boliger er for meget, og det sagde vi specifikt til første møde! (pr. 2018-04-
10)

f. Nyheder vedr. telemasten?
g. Hvorfor lægger lokalplanen op til firlængede gårde? - bare fordi man laver 

firlængede gårde ligesom den eksisterende gård, så sikrer man på ingen måde at 
byggeriet ligger i tråd med hensigten med med lokalplan 179. Landsbylauget har 
gentagende gange påpeget, at evt. nybyg skal leve op til hensigten bag den 
eksisterende lokalplan 179.

5. Eventuelt
a. Der omdeles teaser med henblik på at få folks e-mail adresser, således vi 

fremadrettet udgiver nyhedsbreve pr. e-mail 
b. samt lægge det på hjemmesiden og sætte det i informationsskabet.



            15. juni 2018    

c. Punkter til næste møde
i. Hjertestarter 
ii. Jubilæum

iii. Ny Højagergaard
iv. Veddelev Bygade 47
v. Status på indkomne e-mails og medlemstal 

 
Referent: Peter Stavnshøj


