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Referat fra Bystævnet, Veddelev Landsby den 13. marts 2019 

1. Valg af ordstyrer

Leif Jakobsen (Brovej 3)

2. Valg af stemmetællere

Ingen er valgt - vælges hvis det bliver nødvendigt.

3. Oldermandens beretning

◦ Oldermandens beretning er godkendt, og vedlagt som bilag. 
◦ Kommentarer til beregning:

▪ Stor utilfredshed kommunes planer for Ny Højagergaard, og den måde 
kommunen behandler sagen.

◦ Det opfordres til at det nye landsbylaug tager fat på / forsætter med følgende:
▪ Ny Højagergaard
▪ Hvordan får vi nye medlemmer
▪ Nye aktiviteter?
▪ Veje for fortove
▪ Hjertestarter
▪ Fibernet
▪ Campingpladsens ønsker om udvidelser dækker også offentligt område
▪ Krudthuset

4. Skatmesteren aflægger regnskab

Regnskabet er vedlagt som bilag.
Kommentarer til regnskab: 
◦ Ingen kommentarer

5. Fastlæggelse af kontingent

Nuværende kontingent fastholdes: 175kr pr. hustand pr. år.

6. Pkt. udgår.

7. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

8. Valg af oldermand/-kvinde

Lene fortsætter ikke, da hun fraflytter området. Der er ingen, der opstiller, og derfor 
indkaldes til ekstraordinært bystævne.
◦ Dato for ekstraordinært bystvævne er sat til 3.april 2019.
◦ Såfremt der ikke kan findes en oldermand/-kvinde, indstilles til vedtægtsændring af 

§7, således bestyrelsen fremadrettet udgøres af 5 bymænd/-kvinder, der internt 
vælger en formand.

9. Valg af 4 bymænd/kvinder

Genvalg af Mette Brynnum (Veddelev Bygade 11), Henny Nielsen (Brovej 3) og Peter 
Stavnshøj (Brovej 13)
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Valg af Jytte Bram (Fiskervejen 3)

10. Valg af 2 stedfortrædere

Valg af Helle Christensen (Veddelev Bygade 9) og Dorte Kubel (Veddelev Bygade 19)

11. Valg af 2 tilsynsmænd og 1 stedfortræder

Genvalg af Palle Aagaard (Veddelev Bygade 65). Valg af Tonny Bundesen (Veddelev 
Bygade 26).
Annette Rasmussen (Veddelev Bygade 34) er valg som stedfortræder.

12. Evt.

i. Det blev påpeget, at der ikke blev omdelt fyrværkerivejledning, pga. huse med 

stråtag. Der anmodes om at Landsbylauget genoptager omdelingen.
Det var en forglemmelse i 2018. Bjarne (Veddelev Bygade 51) omdeler vejledningen
fremadrettet.

ii. Der opfordres til at uddelegerer seddelomdelingen til frivillige (f.eks. Veddelev 

Bygade 51). 

13. Bilag

A) Oldermandens beretning, B) Regnskab for 2018/budget for 2019

 

Referent: Peter Stavnshøj

Ordstyrer: Leif Jakobsen

http://www.veddelevlandsbylaug.dk/







