Referat af Bylaugsmøde d. 18. februar 2021
Deltagere: Dorte, Andreas, Mette, Jytte, Mayo, Henny

•

Trafik og hastighedsbegrænsning i Veddelev Bygade og på Baunehøjvej
Møde i Plan- og Teknikudvalget afventes.
Grundejerforeningen har møde med Roskilde kommune om deres trafikforhold. Mødet er foreløbig
udskudt til marts. Landbylauget deltager som observatør.

•

Mulighed for beboerhus i Krudthuset
Kulturchefen afventer kommentarer fra møde i Ejendomsudvalget. Umiddelbart har der fra kommunen
været positivt respons på vores henvendelse.

•

Salg af Møllegården samt jorde omkring Veddelev landsby til Liljenborg Ejendomme
Bestyrelsen er løbende i kontakt med Liljenborg Ejendomme. For nuværende intet nyt.

•

Betalingsløsning for Landsbylauget
Det har vist sig, at det er muligt i de små banker at få en attraktiv bankløsning, som er til at betale for
en mindre forening. Det kræver, man er kunde i den pågældende bank. Detaljer undersøges nærmere.

•

Bystævne
Vi udsætter på ubestemt tid, indtil nye forsamlingsregler bliver gældende.

•

Regnskab og budget
Det besluttes at hæve budgettet for sociale aktiviteter for året til 12.000 kr.
Husk betaling af kontingent inden 1. marts. Kontingent for hele husstanden er kr. 175 pr. år, og kan
indbetales på reg. 2280 konto 2551608177 eller på mobilepay 21118.
(husk at skrive navn og adresse).

•

Kommunens reviderede 11-punktsprogram / lokalplan 677 - Intet nyt.

• Løbende opgaver / punkter
8.a - Søen ved Fiskervejen 18 - Grundejerforeningen kontaktes, da bevoksningen er meget tæt.
- Der er en igangværende dialog med beboere omkring opsatte paraboler og dispensationsansøgninger
i forhold til lovliggørelses af projekter, der er i modstrid med lokalplanen.
- Henvendelse fra beboer om revision af eksisterende lokalplan – Bestyrelsen bakker op om
lokalplanens formål og er i stadig dialog med kommunen om dispensationer. Vi ser en risiko i en
revision af lokalplanen, da vi risikerer at miste mere end vi vinder.
8.b Byggesager siden sidst: Ingen
8.c Hjemmeside – ingen igangværende opdatering
8.d Sociale aktiviteter – Det planlægges over året at lave en sommerfest, at afholde en byvandring med
historisk lokalkendskab, og at holde fast i årets bankospil.

•

Evt.
• Næste møde – Foreløbig fastsat til d 24. marts
• Årets generalforsamling – udsat på ubestemt tid

