
Referat fra Bestyrelsesmøde i Veddelev Landsbylaug 11/10 hos Jytte (FV3).  

Deltagere: Andreas, Mette, Trine, Kasper, Jytte og Henny – Fraværende: Mayu 

 

1. Dagsorden - ingen indsigelser. 

2. Referat fra seneste møde godkendt. 

3. E-mail - De enkelte medlemmer af bylauget tager individuel indstilling til, om emails skal 

sendes videre til dem. 

4. Trafik: Status hastighed Veddelev Bygade – kommunen har lavet trafikmåling på Bygaden 

udfor nr. 24 og syd for nr. 18 i september. Kun få kørte generelt mere end 50 km/t, og 

farten er generelt noget lavere ved nr. 24 end mellem nr. 18 og Baunehøjvej. 

Grundejereforeningen og landsbulauget har fælles trafikmøde med kommunen d. 11/11. 

Vi sigter mod at forenkle dialogen med kommunen, da det er sparsomt med feedback på 

vores henvendelser. Mette laver et udkast til skriv til kommunen. 

Striber v. Fiskervejen: 30 km/t. Vi ønsker ikke 2 i 1, men taler med kommunen om anden 

løsning. 

Fremtidsmødet havde ret stor fokus på trafik, derfor er der pt. politisk interesse. 

5. Afviklede og kommende aktiviteter 

A. Store badedag var en stor succes. Der arbejdes på en fordeling af udgifterne med 

grundejerforeningen. 

B. Landsbyvandringen var også en stor succes. Idé: Tour de landsby med nedslag på 

enkelte huse + tapas. 

C. Fællesspisning var også stor succes. Der skal næste pr udarbejdes en bordplan, så de 

gamle blandes med de nytilkomne. 

D. Banko i Bådehuset for landsbyens beboere. Det koster et symbolsk beløb på 500 kr 

for landsbylauget. Det ligger 25/11. Vi diskuterede muligheden for fællesspisning. 

E. Julemarked i Veddelev. Møllegården? Det kan først blive til næste år. Vi må på 

inspirationsture og indhente idéer. 

F. Andre idéer: Vejfest i forbindelse med Tour de Veddelev. Fodbold med storskærm. 

6. Løbende opgaver/aktiviteter 

A. Henvendelse via mails: Der har været stille.  

B. Vi følger op på igangværende byggesager.  

C. Nye naboer, vi har kendskab til, får en velkomstfolder. Jytte og Trine snakker med 

Bjarne. 

 

7. Evt. Bylauget diskuterede vedligehold af fortove. Det halter nogle steder, både på de private og 

de kommunale fortove. Vi skal huske at klippe hæk og fjerne ukrudt.  

Husk også, når du parkerer på fortovet, at der stadig skal kunne passere en barnevogn. 

Fremtidsmøde med Socialdemokratiet og Thomas Breddam. Tema: Hvad vil vi bevare? 

Udfordringer og forbedringer. Trafik + udbygge stisystemer, byg seniorboliger i de eksisterende 

rammer. Opgradere vuggestue, kan ungdommen måske benytte Krudthuset? 


