Oldermandens beretning for 2015 - marts 2016
Jeg skal her kort kommentere på de sager/aktiviteter, som landsbylauget har været involveret i.
På sidste Bystævne var der tre personer, der gerne ville stoppe, men da ingen nye meldte sig, blev de tre
alligevel i bestyrelsen, mod at bestyrelsen arbejdede på lavt blus.
Det vil kunne ses af beretningen, at der ikke har været de store aktiviteter i lauget i det forløbne år.
Vigen Strandpark og Roskilde Camping.
Heldigvis er det ikke et område, som har fyldt meget i det forløbne år.
Dog har forpagteren af campingpladsen søgt om lov til at bygge 8 hytter i område F2. Hytterne ønskede han
skulle være på 30 m2 og med fladt tag samt en terrasse udenfor.
Landsbylauget gjorde indsigelse, da vi ikke mente, at der allerede skulle dispenseres for en lokalplan, som
ikke er 3 år gammel og som klart beskriver, hvordan nye hytter skal se ud.
Sagen har nu været gennem Naturstyrelsen. De vil godt give dispensation til at bygge hytter i den
udformning, som forpagter ønsker. I et brev til Naturstyrelsen skriver Roskilde Kommune, at de godt kan se
bort fra lokalplanens ordlyd.
Mens denne beretning skrives har forpagter fået lov til at bygge hytter, som han ønsker det.
Naboorienteringer
Vi har givet én indsigelse i 2015
 Indsigelse mod, at Vigen Camping fik lov til at opføre nye hytter, som ville fravige fra lokalplanens
bestemmelser
Nye lysmaster i Veddelev Landsby
Roskilde Kommune købte i foråret 2015 gadebelysningen tilbage fra Dong. De ca. 1700 lygtepæle ligger i
den gamle Roskilde Kommune, men uden for Roskildes bymidte. En del af de lygtepæle ligger i vores del af
Veddelev.
Samtidig indgik kommunen en aftale med Seas nve om, at firmaet skulle modernisere og drive kommunens
gadelygter.
Det er meningen, at de gamle master skal fornys og have strøm fra ledninger, som allerede er lagt i jorden.
Men da vi jo er underlagt en lokalplan her i landsbyen, var det bare ikke lige til.
Landsbylauget har derfor brugt meget tid – de sidste 6-8 måneder - på at undersøge lysmaster og
belysninger på masterne. Vi har været på nettet, kørt rundt i store dele af Roskilde, besøgt mindre
landsbyer på Sjælland, for at se, hvordan belysningen virkede og tog sig ud i de forskellige områder på
forskellige tider at døgnet. Der har været en langvarig demokratisk proces i gang, og samtidig har vi haft et
meget givende samarbejde med Stig Nielsen fra Vej og Park i Roskilde, som har rådet og vejledt os.
Landsbylauget fandt frem til en løsning, og heldigvis viste det sig, at landsbyens beboere var enige i vores
beslutning. Vi fik i hvert fald ingen negative reaktioner på det valg, vi havde truffet, da beboerne blev
orienteret.
Så vi troede alting var godt – lige indtil en anden afdeling i Roskilde Kommune besluttede, at grønne master
ikke ville se godt ud. De ønskede galvaniserede master.
Det var landsbylauget meget uenige i og har gjort indsigelse – og det er dejligt at opleve, at også beboere
har gjort indsigelse og støttet op om vores valg af lysmaster.

Krudthuset og flygtninge
Da rygterne om, at der skulle være flygtninge i Krudthuset tog undertegnede kontakt til forvaltningen bl.a.
for at sige, at vi meget gerne ville involveres, så vi kunne tage godt imod de nye beboere. Landsbylauget
hørte ikke noget, før vi i avisen så, at nu varede det ikke længe, før der kom nye beboere i Krudthuset. Igen
tog vi kontakt til Integrationsafdelingen for at høre, om de ikke ville mødes med os og
Grundejerforeningen, da vi gerne ville vide, hvem der kom, hvor de kom fra og ikke mindst om, hvordan vi
bedst kunne tage imod, så vi var lidt forberedt.
Desværre havde Integrationsafdelingen ikke tid. Landsbylauget gik sidst i december op med en blomst for
at sige velkommen, da folk sagde, at nu stod der fire navne på fire postkasser, men der var ingen og det så
ikke umiddelbart ud til, at der boede nogen på det tidspunkt, og det er heller ikke personer, som er i
bybilledet. Vi har været der oppe et par gange, men uden at møde de nye beboere.
Vi har ikke talt eller hørt fra Integrationsafdelingen siden starten af januar 2016, hvor kontaktpersonen til
beboerne i Krudthuset lovede at vende tilbage – hvilket hun ikke har gjort.
Kan til slut fortælle, at vi er blevet kontaktet, og kommunen har bl.a. arrangeret åben hus i Krudthuset. Det
fandt stedt den 3. marts 2016.
Fællesspisning i Restaurant Pipershus
Vi må erkende, at skal der være fællesspisning med god opbakning, så skal det ske mere lokalt end
Restaurant Pipershus. Kun 11 voksne mødte op, men det til trods havde vi en rigtig hyggelig og dejlig stund.
Bankospil
Torsdag den 26. november blev der afholdt bankospil i Krudthuset.
Hvor er det dejligt at se så mange mennesker møde op og støtte op – 38 voksne og børn fyldte Veddelev
Børnehus.
Og Henny og Anne kan ikke få nok tak for at bruge tid på at købe så flotte og gode præmier.
Informationsstander
Så har vi fået en informationsstander – nu skal vi bare blive gode til at bruge den.
Redskabspuljen
Så har landsbylauget fået overblik over, hvor de forskellige redskaber befinder sig. Der er lavet en oversigt,
som hænger i informationsskabet og ligger på vores hjemmeside.
Ny hjemmeside
Landsbylauget har fået ny hjemmeside. Vi var lige ude i byen for at forhøre os, men vi valgte at trække os,
da vi synes, at prisen var lidt for høj.
Det er tanken, at den skal byde nye beboere velkommen, at det er stedet, hvor man finder information om
lokalområdet, og naturligvis stedet, hvor man har tilgang til info om verserende sager og afsluttede
høringssvar.
Punkter det næste landsbylaug kunne tage fat på
 Nye aktiviteter
 Fast fællesspisning?
 Affaldssortering i 2017
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