
Referat for Bylaugsmøde torsdag den 13. januar 2022 kl. 20.00 [online]

1. Gennemgang af dagsorden

Punkt 5 tilføjet og godkendt.

2. Referat fra seneste møde
3. Regnskab og budget - gennemgang og godkendelse af regnskab +

fastlæggelse af budget 2022

Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt og sendes ud til
revisorerne.

Vi har drøftet økonomi vedrørende arrangementer i bylauget, hvilke
arrangementer der skal prioriteres, og på grund af den relativt lille økonomi,
har vi diskuteret egenbetaling til nogle aktiviteter.

Vi har besluttet at fortsætte med hjemmeside-manager one.com.

4. Planlægning af Landsbystævne

Der vælges kontaktperson for korrespondancen med Børnehuset. Der
undersøges om Bystævnet kan afholdes dér. Alternativt sejl- eller
kajakklubben.

På længere sigt, ønsker vi et forsamlingshus i landsbyen til blandt andet
bystævnet. Mulighed for at bruge Krudthuset til det drøftes og undersøges
igen.

Vi forsøger at planlægge afholdelse af bystævnet i marts som der står i
vedtægterne, men må udskyde, hvis afholdelse forhindres på grund af
Corona.

Dato for Landsbystævnet: onsdag d. 16. marts kl. 19

5. Kort orientering om Landsbyrådenes Dag ved Mayu.
6. Trafik – orientering om møde november 21

Der var 2 møder - det ene var en "byvandring" med repræsentanter fra
landsbylauget og kommunen. Her drøftede vi løsninger i krydset ved
Baunehøjvej, hastighed i Bygaden, og sikkerhed på Fiskervejen, samt
vedligehold af kommunens dele af fortovet. Efterfølgende er kommunens
andel af fortovene "gravet" fri. Mulige løsninger i krydset ved Baunehøjvej
ligger nok tidligst i 23-24, indtil da vil de stille "Din-fart" målere op med
mellemrum. Løsningsforslag i Bygaden samt Fiskervejen kan måske



finansieres af en anden pulje, og evt realiseres hurtigere. Vi følger op og de
inddrager os når de har løsningsforslag.

Det andet møde er et fast årligt møde med kommunen sammen med VBGF -
her drøftede vi stort set samme emner, samt input fra VBGF særligt omkring
problemer med rumleriller på Fiskervejen og forlængelse af grussti/fortov i
den nordlige side af vejen helt ned til Bygaden.

7. Liljeborg. Dyskjærgaard og Møllegård – orientering om informationsmøde
og eventuel videre dialog mellem landsbylaug og Liljeborg

“Tanker og drømme” blev fremlagt. Ladebygningerne på Møllegården skal
blandt andet bruges til projekt “Haver til Maver”. Der var indtryk af et godt
møde. Liljeborg har en dialogsøgende tilgang. Har man indvendinger, idéer
eller tanker må man gerne ringe eller arrangere møder, frem for at skrive
mails. Liljeborg vil lave en hjemmeside, så man kan følge med i udviklingen

8. Aktiviteter i 2022 – på baggrund af evaluering af aktiviteter i 2021
1. Store Badedag – Vi ønsker et fælles arrangement med

Grundejerforeningen, dette drøftes.
2. Tour de Veddelev og vejfest – Udvalg nedsættes til fest lørdag d.

11. juni.
3. Fællesspisning – Udvalg må dannes med den nye bestyrelse.
4. Banko – Evaluering af sidste års arrangement. Det besluttes, at det

er muligt for børn og børnebørn at deltage, dog maks. tre pr.
husstand i Landsbylauget.

5. Julemarked på Møllegård? Udskydes.
6. Andre idéer/planlægning?

9. Løbende opgaver/aktiviteter
1. Seddel med opfordring til betaling af kontingent til omdeling i hele

landsbyen – nye medlemmer?

Der laves en seddel med info. om Landsbylaug og kontingentbetaling.

2. Henvendelser/mails siden sidst

Intet nyt.

3. Byggesager siden sidst

Byggesager og nye henvendelser behandles.

4. Nye naboer siden sidst
5.

10. Eventuelt


