
 

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

Igangsætning af en ny lokalplan omkring Ny Højagergård er foreløbig lagt på hylden, til der kan afholdes 
et fysisk forborgermøde. Vi har delt vores ønsker med byrådet, og forvaltning har lovet at indkalde 
bestyrelsen, når processen igen sættes i gang. Der afholdes møde med Grundejerforeningen mandag d.  
29. marts vedrørende planerne for såvel Ny som Gammel Højagergård og bevarelsen af den grønne 
kile.  

 
2. Trafik og hastighedsbegrænsning i Veddelev Bygade og på Baunehøjvej 

Grundejerforeningen har møde med Roskilde kommune om deres trafikforhold d. 22. april. 
Landbylauget deltager som observatør.  

 
3. Mulighed for beboerhus i Krudthuset 

Kommunen har desværre besluttet at afhænde Krudthuset. Det er endnu uvist, hvilke planer, der er for 
grunden. Bestyrelsen gør kommunen opmærksom på, at det er meget væsentligt, at det eksisterende 
parkeringsområde bevares. 

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

For nuværende intet nyt. 
 

5. Betalingsløsning for Landsbylauget 
Desværre er der stadig ikke fundet en økonomisk attraktiv løsning. Endelig beslutning om den 
fremtidige håndtering afventer en beslutning i den kommende bestyrelse. 
 

6. Fibernet 
Fibia har rundsendt materiale til alle halvøens beboere med tilbud om etablering og tilslutning til 
fibernet. Projektet kræver, at minimum 197 husstande tilmelder sig inden d. 16. maj. Novomatrix er en 
alternativ udbyder, som har fokus på mindre beboergrupper til mere attraktive priser. Vi afventer, om 
de evt. kommer på banen. 

7. Bystævne 
Vi afventer de nye forsamlingsregler. 
 

8. Regnskab og budget  
Regnskabet er i øjeblikket til revision. 
 

9. Løbende opgaver / punkter 
8.a  Søen ved Fiskervejen 18 – Vedligeholdelsen vil blive diskuteret på mødet d. 29 marts med 

Grundejerforeningen. 
8.b  Byggesager siden sidst: Ingen 
8.c  Hjemmeside – diverse link til kommunens hjemmeside skal genoprettes. 
8.d  Sociale aktiviteter – Der er planer om sommerfest, byvandring og bankospil. 
 

10. Evt. 
- Næste bylaugsmøde – Foreløbig fastsat til d. 28. april  
- Roskilde deltager i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Bestyrelsen kontakter 

ungenergi-roskilde@ve.sk med henblik på vejledning og tildeling af gratis frø.  
Se også https://www.parkognatur.dk/miljoeministeren-vil-finde-danmarks-vildeste-kommune/ 



 

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

Igangsætning af en ny lokalplan omkring Ny Højagergård er foreløbig lagt på hylden, til der kan afholdes 
et fysisk forborgermøde. Vi har delt vores ønsker med byrådet, og forvaltning har lovet at indkalde 
bestyrelsen, når processen igen sættes i gang. Der afholdes møde med Grundejerforeningen mandag d.  
29. marts vedrørende planerne for såvel Ny som Gammel Højagergård og bevarelsen af den grønne 
kile.  

 
2. Trafik og hastighedsbegrænsning i Veddelev Bygade og på Baunehøjvej 

Grundejerforeningen har møde med Roskilde kommune om deres trafikforhold d. 22. april. 
Landbylauget deltager som observatør.  

 
3. Mulighed for beboerhus i Krudthuset 

Kommunen har desværre besluttet at afhænde Krudthuset. Det er endnu uvist, hvilke planer, der er for 
grunden. Bestyrelsen gør kommunen opmærksom på, at det er meget væsentligt, at det eksisterende 
parkeringsområde bevares. 

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

For nuværende intet nyt. 
 

5. Betalingsløsning for Landsbylauget 
Desværre er der stadig ikke fundet en økonomisk attraktiv løsning. Endelig beslutning om den 
fremtidige håndtering afventer en beslutning i den kommende bestyrelse. 
 

6. Fibernet 
Fibia har rundsendt materiale til alle halvøens beboere med tilbud om etablering og tilslutning til 
fibernet. Projektet kræver, at minimum 197 husstande tilmelder sig inden d. 16. maj. Novomatrix er en 
alternativ udbyder, som har fokus på mindre beboergrupper til mere attraktive priser. Vi afventer, om 
de evt. kommer på banen. 

7. Bystævne 
Vi afventer de nye forsamlingsregler. 
 

8. Regnskab og budget  
Regnskabet er i øjeblikket til revision. 
 

9. Løbende opgaver / punkter 
8.a  Søen ved Fiskervejen 18 – Vedligeholdelsen vil blive diskuteret på mødet d. 29 marts med 

Grundejerforeningen. 
8.b  Byggesager siden sidst: Ingen 
8.c  Hjemmeside – diverse link til kommunens hjemmeside skal genoprettes. 
8.d  Sociale aktiviteter – Der er planer om sommerfest, byvandring og bankospil. 
 

10. Evt. 
- Næste bylaugsmøde – Foreløbig fastsat til d. 28. april  
- Roskilde deltager i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Bestyrelsen kontakter 

ungenergi-roskilde@ve.sk med henblik på vejledning og tildeling af gratis frø.  
Se også https://www.parkognatur.dk/miljoeministeren-vil-finde-danmarks-vildeste-kommune/ 


