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Referat fra Bylaugsmøde torsdag den 27. jan. 2019 kl. 10.00 hos Henny

Deltagere:

Helle Christensen, Jytte Bram, Henny Nielsen, Lene Franck og Peter Stavnshøj.

1. Bystævne 
a. Hvornår. Bystævne afholdes 13.marts 2019, kl.19
b. Hvem fortsætter. Alle er villige til at fortsætte.
c. Dagsorden.
d. Regnskab. Skal udspecificeres - ellers ingen kommentarer.
e. Medlemstal. Meget få medlemmer (pt. 48), og medlemstal er faldende – der skal 

arbejdes på dette efter bystævnet.
f. Beretning. Bl.a. hjertestarter, Ny Højagergaard, veje og fortove, medlemmer, fiberet. 

Lene rundsender forslag til bestyrelsen.
g. Andet.

2. Ny Højagergaard
a. Hvor står vi og hvad sker der. Vi får ikke meget info fra kommunen, på vores 

henvendelser.
b. Forslag til nyhedsbrev. Brev er igangværende, Peter fortsætter.

i. Højskolen – relativt ny lokalplan med udgangspunkt i uønsket byggeforslag, og nu 
øsnker kommunen at ændre lokalplanen pga. ønske at bygge mere end iht. 
lokalplanen.

ii. Evt. læserbrev til avisen med kopi til kommunen.
iii. Det er svært at finde linien i kommunens ageren.

3. Arkivering af dokumenter og andet vedr. Veddelev Landsbylaug
a. Dokumenter sendes til pdf til Lene, der lægger mest muligt på hjemmesiden.

4. Veje og fortove
a. Lene og Henny har været på tur med rep. fra kommunen, og gennemgået forslag / 

eksempler for belægning og fartregulerende foranstaltning på Baunehøjvej.
Afventer tilbagemelding fra kommunen.

5. Hjertestarter
a. Henny har ansøgt i samarbejde med Ingelise fra Børnehuset. Efter en tre-årige periode 

overgår udgifter til udskriftning af elektroder og batteri til Landsbylauget. Skal på budget
fra og med 4. år efter evt. opsætning.

b. Bestyrelsen og medarbejdere i Børnehuset deltager ”brugergruppen”.
c. Vi sætter skilt med hjertestarter i infobrev.

6. Fibernet
a. Landsbylauget går ind i sagen, og ser på om der kan søges tilskud via bredbåndspuljen.
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7. Eventuelt
a. Fastelavnsarrangement, arrangeret af Kasper Fiskervejen 9. Landsbylauget giver 

økonomisk tilskud.
b. Campinghytter. Regeringen og DF har ændret reglerne for campinghytter. Pt. har 

landsbylauget ikke kendskab til at  campingpladsen ikke nogen ansøgninger om at bygge 
flere hytter.

 
Referent: Peter Stavnshøj


