14. marts 2018

Referat fra Bystævnet, Veddelev Landsby den 8. marts 2018
1. Valg af ordstyrer

Jens Franck (Veddelev bygade 2)

2. Valg af stemmetællere

Ingen er valgt - vælges hvis det bliver nødvendigt.

3. Oldermandens beretning
◦ Oldermandens beretning er vedlagt som bilag.

Yderligere oplyses om priser på alternative beholdere til affald samt status for
redskabspuljen. Priser for kan oplyses hos ved at kontakte Landsbylauget.

◦ Palle Aargaard (Veddelev Bygade 65) spørger til Landsbylaugets Jubilæum

10.marts. Oldermanden oplyser, at der planlægges et arrangement senere på året,
hvor vejret tillader et udendørs arrangement.

◦ Palle Aargaard (Veddelev Bygade 65) spørger til den ulovligt opførte telemast, og

ønsker at Landsbylauget arbejder for at få masten fjernet, idet den nuværende
kontrakt med TDC udløber 2018. Palle har udfærdiget en mindretalstilkendegivelse
der er vedlagt som bilag. Se yderligere til af evt.

◦ Der spørges Landsbylauget accept at alu-vinduer vedr. renovering af Veddelev
Bygade 21. Landsbylaugets høringssvar for den aktuelle sag kan ses af
hjemmesiden: http://veddelevlandsbylaug.dk/bestyrelsen/høringssvar.html

◦ Ang. affald spørges til det videre arbejde fra Landsbylaget side; se yderligere under
evt.

4. Skatmesteren aflægger regnskab

Regnskabet er vedlagt som bilag.
Kommentarer til regnskab:

◦ Der var kun 30 betalende medlemmer i 2017, hvilket var færre end forventet, og
færre end for 2018.

◦ Bankospil havde få deltagere, hvorfor indtægt herfra var mindre end forventet.
◦ Der opfordres til at kommende Landsbylaug finder på tiltag, der kan minde
eksisterende medlemmer om betaling af kontingent.

5. Fastlæggelse af kontingent

Nuværende kontingent fastholdes: 175kr pr. hustand pr. år.

6. Indkomne forslag

Vedtægtsændring:
§ 7.3 Veddelev Landsbylaug tegnes af oldermanden eller skatmesteren
Forslaget til ændringen begrundes med, at Landsbylauget ikke eje en bankkonto, før
ovenstående paragraf tilføjes vedtægterne.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
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7. Valg af oldermand/kvinde

Genvalg af Lene Franck (Veddelev bygade 2)

8. Valg af 4 bymænd/kvinder

Genvalg af Mette Brynnum (Veddelev bygade 11), Henny Nielsen (Brovej 3), Helle
Christensen (Veddelev bygade 9) og Peter Stavnshøj (Brovej 13)

10. Valg af 2 stedfortrædere

Genvalg af Jytte Bram (Fiskervejen 3) og Dina Zitawi (Veddelev bygade 67)

11. Valg af 2 tilsynsmænd og 1 stedfortræder

Genvalg af Kurt Hansen (Veddelev bygade 56) og Palle Aagaard (Veddelev bygade 65).
Der vælges ingen stedfortræder.

12. Evt.
i. Redskabspuljen

Afgående Landsbylaug har fulgt op på redskabspulten, og listen på hjemmesiden vil
blive opdateret. Der er bred opbagning fra fremmødte om, at der fremadrettet ikke
indkøbes mekaniske/elektriske værktøj, da disse let kan gå i stykker, og derved vil
blive en stor udgift for foreningen.
ii. Affaldsordning
Der opfordres til at Landsbylauget arbejder på at den nye affaldsordning har så lille
indflydelse på landsbyens udsende som muligt.
Landsbylauget tager bl.a. kontakt til kommunen igen vedr. mulighed for fælles
containere.
iii. Medlemmer
Landsbylauget opfordres til at arbejde på at få flere medlemmer til foreningen,
f.eks. via velkomstbrev til nytilflyttere.
iv. Telemast
Landsbylauget tager kontakt til kommunen med henblik på at masten fjernet idet
den er ulovligt opført jf. dom fra Naturklagenævnet.
v. Trafiksikkerhed på Baunehøjvej
Der opfordres til at Landsbylauget arbejder på at få etableret et fodgængerfelt i
krydset ved Baunehøjvej og Veddelev Bygade. Dette af hensyn til trafiksikkerhed for
bløde trafikanter. Landsbylauget ser på sagen.
vi. Vejbelægning på Veddelev Bygade
Der opfordres til at Landsbylauget arbejder på at få udbedret/fornyet
vejbelægningen på Veddelev Bygade.
vii. Det foreslåes, at Landsbylauget arbejder på øget samarbejde med Veddelev
Grundejerforening.
viii. Hjertestarter
Landsbylauget har dialog med beboere på Broagergaard vedr. opsætning af
hjertestarter på Broagergaard. Afklaring af økonomi pågår.

13. Bilag
A) Oldermanden beretning, B) Regnskab for 2017, C) Mindretalstilkendegivelse af Palle
Aargaard

Referent: Peter Stavnshøj

Referat fra Bystævnet, Veddelev Landsby den 8. marts 2018
Bilag A

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

Lene Franck
Oldermand for Veddelev Landsbylaug

Referat fra Bystævnet, Veddelev Landsby den 8. marts 2018
Bilag B
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