
 

 
 

 
28. september 2020 

 
Referat af  Bylaugsmøde mandag den 28. september 2020 kl. 17.15 hos Mayo 
Deltagere: Dorte, Andreas, Mette, Jytte, Mayo, Henny 
 
 
1. Kommunens reviderede 11-punktsprogram / lokalplan 677 

Der arbejdes med en strategi for, hvorledes vi bedst kan forberede os til det kommende borgermøde. 
 

2. Trafik og hastighedsbegrænsning i Veddelev Bygade og på Baunehøjvej 
Der har været hastighedsmåling på Baunehøjvej i dag. Kommunen har i januar 2020 prioriteret 
trafiksikkerhed for cyklister. Dorte har skrevet til ”Veje og grønne områder”s hovedmail for om 
mulighed at få forvaltningens vurdering efter målingerne. Forvaltningen er også blevet bedt om at 
uddybe, hvad kriterierne vil være for de initiativer, der vil blive taget. 
I Gadstrup er der lavet hastighedsdæmpende løsninger. Det samme gør sig gældende i Ågerup. Det 
besluttes, at vi samlet forsøger at tage billeder, hvor vi finder løsninger egnet for Veddelev Landsby. 
  

3. Bank og Mobilepay for Landsbylauget 
Mette har været i banken for at få Dorte indsat som primær kontakt. Det koster i gebyr 1500 kr. 
En alternativ løsning kan enten være en privat konto, eller en konto som ”klassekasse” via MobilePay. 
Denne løsning er ligeledes at betragte som privat. Kassebeholdningen er i dag ca 40.000 kr.  
En PBS løsning har en pris på ca 600 kr/mdr.  
Vi spørger omkring os for at finde den billigst mulige løsning. 
 

4. Løbende opgaver / punkter 
a. Henvendelser / mails siden sidst – intet siden sidst 
b. Boligkøb/byggesager siden sidst – der er ny beboer i nr 42 i Bygaden.  
c. Ny Højagergaard / lokalplan 677 – se ovenfor 
e. Hjertestarter – afventer opsætning – intet nyt fra Birgitte i Børnehuset 
f. Hjemmeside – bør revideres løbende og mindst 1 gang årligt 
g. Hastighedsbegrænsning i Veddelev Bygade og på Baunehøjvej – se ovenfor 
h. Sociale aktiviteter, nye forslag – vi går alle i tænkeboks og laver brainstorm på næste møde 

 

5. Evt. 
- Alle opfordres til at melde ind til bestyrelsen, hvis der er nye indflyttere. Bestyrelsen sikrer, der        

tages kontakt og at en velkomstfolder uddeles. 
- Banko afholdes på alternativ vis søndag d 29. november kl 13 til suppe med efterfølgende 

kakao/glögg. En mulighed er at holde det i festtelt i den lukkede ende af byen. Tilmelding er en 
nødvendighed. 

- Maillisten er uændret.  
- Næste møde – søndag d. 8 nov. kl 10.30. Sted afklares lidt senere. 

 


