
            22. maj. 2020    

Referat fra Bylaugsmøde lørdag den 16. maj 2020 kl. 14.30 hos Bjarne
Deltagere: Bjarne, Mette, Peter og Dorte. 

1. Bystævne
a. Dato – afventer 3. åbningsfase, eller hvornår det er muligt at mødes min. 30 pers.

Vi kan evt. lægge op til at der maks. deltager én pr. husstand hvis det bliver et problem.
b. Ændring/tilføjelser til dagsorden? - ingen ændringer.
c. Indkomne forslag

Det er ikke kommet noget siden sidst.
d. Corona-tiltag

Dato afventer – det forventes at blive et udendørs arrangement.

2. Kommunens reviderede 11-punktsprogram / lokalplan 677
a. Status

Plan og teknikudvalget har på seneste møde besluttet at forborgermøde afventer at man 
kan mødes fysisk.

b. Jf. økonomi-udvalgets ref. fra deres møde pr. 2020-03-11 er pkt. 110 og pkt. 115 udskudt 
til efter der er blevet afholdt til forborgermøde.
Derfor både kommuneplantillæg og lokalplan 677 udsat til efter forborgermøde.

3. Evt.
a. Fjernevarme.

Peter sender forespørgsel om udsigter til Fors/Kommunen.
b. Info:

Parkering forbudt skilt sat op på Høkerstræde.
c. Nabohøring, byggeri på Frederiksborgvej (v. Risø)

Vi kommer ikke med indsigelser.
d. Sauna på Campingpladsen og hegnet på strandparken

Mette følger op på status vedr. sauna og hvad der skal ske med det ulovligt opsatte hegn.

4. Løbende opgaver / punkter
a. Henvendelser / mails siden sidst – gennemgået.
b. Boligsalg / byggesager siden sidst – ”Svenskerhytten” er solgt, men ejeren er ukendt. Vi 

uddeler seddel når renovering er færdig.
c. Ny Højagergaard / lokalplan 677 – se pkt. 2.
d. Arkivering af dokumenter og andet vedr. Veddelev Landsbylaug – pkt. udgår.
e. Hjertestarter – sagen pågår, der er dog uklarhed ang. økonomi. 
f. Hjemmeside – Peter overdrager info til Mette.
g. Hastighedsbegrænsning i Veddelev Bygade og på Baunehøjvej – Peter sender mail til 

kommune for at få etableret kontakt/roskilde
h. Sociale aktiviteter, nye forslag – intet nyt.


