Oldermandens beretning for 2016 - marts 2017
Jeg skal her kort kommentere på de sager/aktiviteter, som landsbylauget har været involveret i.
Det vil kunne ses af beretningen, at der ikke har været de store aktiviteter i lauget i det forløbne år.
Naboorienteringer
Vi har givet følgende høringssvar/indsigelse i 2016
 Ja til isætning af dobbeltdør ud til haven - Veddelev Bygade 11
 Ja til lovliggørelse af brændeskur - Veddelev Bygade 37
 Indsigelse mod opførsel af garage på 50 m2 – Veddelev Bygade 37
 Høringssvar vedr. affaldssortering
Vi burde være blevet hørt i forbindelse med Brovej 9, men kommunen ”glemte” os, og derfor kunne vi ikke
komme med indsigelser før kommunen havde givet byggetilladelse og en del dispensationer til huset.
Med hensyn til den kommende affaldssortering, så har vi afgivet høringssvar, men ikke hørt tilbage endnu.
Vores høringssvar ligger på hjemmesiden.
Møde med kommunen omkring med Lokalplan 179 og dispensationer
Som nævnt i nyhedsbrevet fra december, har Peter og jeg fra Landsbylauget har haft et møde med
kommunens byggesagsbehandler og chefen for byggesagsafdelingen.
Vi fik en snak med dem omkring lokalplanen og dispensationer og hvad de lægger til grund for
dispensationer.
Kommunen har givet dispensationer, som vi ikke forstår, da de strider direkte mod lokalplanen og i enkelte
tilfælde er vi slet ikke blevet hørt, da kommunen har glemt os.
Vi fik ikke noget klart svar, efter hvilke principper kommunen i nogle tilfælde vælger at dispensere fra
lokalplanen.
Som vi forstår det, sker det efter konkret vurdering af, om en given byggesag skæmmer helhedsindtrykket
af Veddelev Landsby. Det virker lidt vilkårligt på os.
Vi har understreget, at vi ønsker at blive hørt. Det giver os et bedre overblik over sagerne og kommunens
linje, og vi vil fortsat gøre indsigelser, når vi finder, det er relevant.

Nye lysmaster i Veddelev Landsby
Så er de nye grønne lysmaster endelig kommet op.
Det er meget dejligt at have været med til denne opgave og så få så meget positiv respons tilbage, som I
beboere efterfølgende har givet. Så føler man, at ens arbejde betyder noget. TAK.
Landsbylauget er også meget tilfredse med resultatet. Selv Stig Nielsen fra kommunen, som gerne ville have
haft de grå – har erkendt, at de grønne var det rigtige valg.
Krudthuset og flygtninge
Der er stadig flygtning i Krudthuset – desværre er det et ”ventehus”, hvor flygtningene kun bor få måneder,
så det er ikke meget fællesskab, der er kommet i gang i det forløbne år.

Fællesspisning i Cafe Fjordglimt
Den 25. april 2016 havde vi en fællesspisning på Café Fjordglimt. Tak for en virkelig stor opbakning.
42 mødte op og vi havde et par hyggelige timer.
Bankospil
Tusind tak for den store opbakning – 44 glade børn og voksne mødte op for at kæmpe om de dejlige
præmier, som Anne og Henny igen i år havde fundet på.
Og hvor er det fantastisk at have Henny og Anne til at købe gaver – tusind tak for jeres arbejde.
Informationsskab
Det ser ikke godt ud og landsbylauget lover, at der vil ske noget – enten bliver det ordnet ellers bliver det
fjernet igen.
Redskabspuljen
På vores hjemmeside ligger en oversigt over, hvor de forskellige redskaber er opbevaret. Når
informationsskabet kommer til at fungere igen, vil der også hænge en liste der.
Vores hjemmeside
Gå ind på hjemmesiden ind i mellem – den skulle være opdateret.
Det kunne være lidt sjovt, hvis der på hjemmesiden lå en kort historie over de enkelte huse og et par
billeder – derfor vil Landsbylauget gerne komme med en opfordring til at sende historie og billeder til
lenefranck@hotmail.com, som vil sørge for, at de kommer på hjemmesiden
Punkter det næste landsbylaug kunne/skal tage fat på
 Nye aktiviteter
 Fast fællesspisning?
 Informationsskabet
 Holde øje med udviklingen omkring affaldssortering i 2018
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