Referat af Bylaugsmøde d. 24/6 2021 hos Mayu
Deltagere: Andreas, Mette, Mayu, Trine, Kasper, Jytte og Henny
1. Velkommen til Trine og Kasper
Der laves introduktion til mailtjenester, dokumentsamling, facebook-gruppe og hjemmeside.
2. Konstituerings”møde”
Der er lavet et selvstændigt referat herfor. Se “Referat fra Bylaugsmøde d. 30/5 2021”.
3. E-mail og Cloud-drev

Mailtjenester, dokumentsamling, facebook-gruppe blev gennemgået.
4. Hjemmeside
Navneændring fra “Lokalplan” til “Ny Højagergaard”.
3. Trafik
Tidligere oplæg gensendt til forvaltningen. Kasper, Trine og Mette danner den nye
arbejdsgruppe for at gå videre med trafiksikkerhedsmæssige problemer. Der er indkaldt til
fællesmøde d. 11/11 med Veddelev Grundejerforening for at drøfte fælles problemer.
4. Møllegården
Intet nyt. Overvejelser om at lave en arbejdsgruppe for at finde ud af, hvilke ønsker der er for
et fælleshus i landsbyen og hvordan det kan realiseres.
5. Flere medlemmer
Vi har drøftet rekruttering af flere medlemmer.
6. Kommende aktiviteter - for medlemmer
a. Fællesspisning
Fællesspisning søndag d. 19/9 kl. 17.00, invitation følger. I invitationen laves påmindelse om
at være medlem og betale kontingent for deltagelse.
b. Landsbyvandring
Karsten Skjold kontaktes om byvandring søndag d. 5/9 kl. 10. Vi mødes på p-pladsen ved

Krudthuset og turen tager ca. 1,5-2 timer. Der vil efterfølgende være kaffe og evt. kage.
c. Vejfest
Overvejes en forårs- eller sommerdag, næste år :)
d. Banko
Bankotraditionen genoptages torsdag d. 25/11 kl. 17.30 og med let anretning inden
bankospil.
e. “Store Badedag”
Fællesarrangement med Veddelev Grundejerforening søndag d. 8/8 kl. 14-17 ved Rødehus.
7. Løbende opgaver/aktiviteter
a. Henvendelser/mails siden sidst
b. Byggesager siden sidst
c. Nye naboer siden sidst
Ingen nye sager.

8. Eventuelt
a. Facebookgruppen
Det overvejes at skærpe kriterierne for at være med i Veddelev Landsbys facebookgruppe,
at gruppen kun er for landsbyens beboere. Administratorer finder en løsning.
b. Bestyrelsesarrangement
Vi ønsker at lave et arrangement for nuværende og evt. afgående bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. på næste møde.
c. Næste møde
Torsdag d. 19/8 kl. 19.30 hos Mette, Veddelev Bygade 11.

