
 

 
 

 
8. november, 2020 

 
Referat af  Bylaugsmøde mandag den 8. november 2020 kl. 11.00  
Deltagere: Dorte, Andreas, Mette, Jytte, Mayo, Bjarne, Henny 
 
 
1. Kommunens reviderede 11-punktsprogram / lokalplan 677 

Intet nyt. 
  

2. Trafik og hastighedsbegrænsning i Veddelev Bygade og på Baunehøjvej 
Baunehøjvej er med på kommunens trafiksikkerhedspuljes bruttolisten, men er endnu ikke prioriteret. 
30 km hastighedsbegrænsning er opsat på Svaløvej, og der tages kontakt til kommunen for at få 
kendskab til baggrunden for opsætningen. Derudover tages der senest i januar 2021 kontakt til 
kommunen for at genaktivere opmærksomheden på vores lokalområde. Kommunen starter arbejdet 
med en ny trafiksikkerhedsplan for hele kommunen i januar, og planerne vil senere komme i høring. 
Alle opfordres til at skrive til kommunen, hvis der opleves trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på 
veje@roskilde.dk   
Yderligere information findes også på kommunens hjemmeside http://roskilde.dk/trafiksikkerhed  
Alle opfordres til at dele evt. bekymringer på Facebooksiden Veddelev Landsbylaug og på Veddelevs 
Børn. 
  

3. Bank og Mobilepay for Landsbylauget 
Vi undersøger lidt nærmere mulige løsninger. De nuværende kendte løsninger er meget dyre. 
 

4. Løbende opgaver / punkter 
a. Henvendelser/mails siden sidst 
- Der er kommet henvendelser vedr. opsætning af paraboler og nyt tag i landsbyen. Vi forespørger, om 
der er søgt dispensation. 
- Der hersker en formodning om, at søen (matriklen Fiskervejen 16) overfor Fiskervejen 18 skulle tilhøre 
landsbyen og vedligeholdelse dermed varetages af Veddelev Landsbylaug. Da lauget er en 
interesseorganisation, er det ikke relevant. Der er taget kontakt til kommunen, som vender tilbage. 
Kommunen har tidligere varetaget vedligeholdelse, og vi har en forventning om, at det fortsætter. 
 
b. Byggesager siden sidst 
- Nabohøring vedrørende om-/tilbygning af Veddelev Bygade 40 – ingen kommentarer. 
- Vi oplever flere tilfælde, hvor beboere måske ikke er opmærksomme på, at vores bevarende lokalplan 
for landsbyen stiller meget specifikke krav til husenes udseende, materialevalg og dimensioner. Ved 
renovering, om- og tilbygning kan det derfor ofte være nødvendigt at søge dispensationer hos 
kommunen. Husk at du finder lokalplanen under menupunktet ”VELKOMMEN” på hjemmesiden 
http://veddelevlandsbylaug.dk 

c. Hjertestarter – afventer opsætning – Birgitte i Børnehuset har endnu ikke hørt fra kommunen 
 
d. Hjemmeside – der er nyt under menupunktet ”AKTUELT/NY LOKALPLAN”. Se hjemmesiden. 
 
 
 



 

e. Sociale aktiviteter 
- Bankospil – aflyses pga Corona 
- mulighed for anvendelse af Krudthuset som beboerhus? Der rettes henvendelse 
til Grundejerforeningen, om de kunne være interesseret i et fælles hus til sociale aktiviteter? Mayo 
undersøger nærmere, hvilke mulighed der eksisterer for ansøgninger om driftstilskud til at dække de 
løbende omkostninger. 

 

5. Evt. 
- Hvordan kan vi evt hjælpe nye beboere, således de er forberedt på dispensationsansøgning til 

kommunen ved ombygninger. Ofte vil det kræve dispensation. Vi tilføjer det til velkomstfolderen. 
Henny reviderer og sender rundt.   

- Fyrværkerisedlen deles rundt tidligt, således det leveres i alle postkasser, inden man får lov til at købe 
fyrværkeri i butikkerne 

- Næste møde – søndag d.24 jan. kl 10.30  
 


