
 

 
 

 
Referat af  Bylaugsmøde afholdt d. 24. januar, 2021 
Deltagere: Dorte, Andreas, Mette, Jytte, Mayo, Henny 
 
 
1. Kommunens reviderede 11-punktsprogram / lokalplan 677 - Intet nyt. 

  
2. Trafik og hastighedsbegrænsning i Veddelev Bygade og på Baunehøjvej 

Input sendt til Roskilde kommune 3.januar, 2021. Møde i Plan- og Teknikudvalget afventes.  
Grundejerforeningen har møde med Roskilde kommune om deres trafikforhold. Landbylauget deltager 
som observatør. 

 
3. Mulighed for beboerhus i Krudthuset 

Krudthuset har stået tom i noget tid. Der har været en åben snak med Kulturchefen i Roskilde 
kommune med deltagelse af repræsentanter for Grundejerforeningen. Timingen er god, da der ikke for 
nuværende er fastlagt planer for bygningen. Kulturchefen undersøger sagen via Ejendomsudvalget. 

 
4. Salg af Møllegården samt jorde omkring Veddelev landsby til Liljenborg Ejendomme 

Vi undersøger muligheden for etablering af møde med Liljenborg Ejendomme og de arkitekter, der i sin 
tid som studerende lavede en ”grøn” plan for de omkringliggende jorde. 

  
 

5. Projekt nabohjælp 
Forslag fra bestyrelsen på Broagergård omkring opsættelse af Nabohjælp skiltning resulterede i et  
alternativt forslag om hver enkelt beboer at tilmelde sig Nabohjælp via App og selv opsætte 
klistermærker. 

 
6. Betalingsløsning for Landsbylauget 

Vi undersøger stadig lidt nærmere mulige løsninger for at få omkostningerne ned på et acceptabelt 
grundlag. 
 

7. Regnskab og budget – Punktet diskuteres nærmere på næste møde. 
 

8. Løbende opgaver / punkter 
Søen overfor Fiskervejen 18 - Det er nu afklaret, at Grundejerforeningen (GF) varetager den 
omkringliggende vedligeholdelse. GF kontaktes, dels da bevoksningen omkring søen nu er meget tæt og 
også for at få en snak omkring muligheder for oprensning af søen. 

Der er en igangværende dialog med beboere omkring opsatte paraboler samt om øvrige projekter, der 
kan være i modstrid med lokalplanen.  

Øvrige punkter – Byggesager siden sidst, hjemmeside, sociale aktiviteter behandles på næste møde. 

 

9. Evt. 
- Næste møde – Foreløbig fastsat til d 18. februar, kl 19.30 - virtuelt  
- Årets generalforsamling – foreløbig fast sat til d 24. marts.  

 


