
Landsbyrådsmøde den 1 maj 2017 kl 1900 hos Anders 

 

Referat 
                                                                   
Til stede: Lotte, Peter, Kasper, Claus, Henrik, Christian og Anders 

 

Næste møde: 19 juni kl 1900 hos Kasper 

 

 

 

I. Meddelelser  

 

 

Der blev afholdt kort møde efter GF, hvor bestyrelsen bekræftede de valg som 

var blevet godkendt på GF. Det blev aftalt at næste møde var den 1 maj. 

Det blev besluttet at Anders er formand, Kasper kasserer, medlem af 

bestyrelsen, Henrik, Claus og Christian. Suppleanter er Peter og Lotte 

 

Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen. 

 

Fortrolighed med arbejdet som bestyrelsesmedlem. Alle var indforstået med 

det.  

. 

 

 

II. Diskussion 

 

 

1. Stier. Stien til Hove er projekteret, der var enighed om, at Bo Hansen 

ApS, ML Larsen og Ole Jacobsen skulle høres om de vil give et bud. 

AG informere udbudsfolkene. 

2. Energilandsby. AG skriver til kommunen og Peter skriv til kontakt som 

arbejder med energiløsninger. 

3. Gadekær. Vi afventer vandanalyser fra det østlige gadekær. Det 

vestlige gadekær har anmodet kommune om hjælp til at stoppe 

fodring af ænderne, samt opsætning af skilte, hvor der oplyses, at 

der ikke må fodres. 

4. Byjord. Bestyrelsen besluttede i enighed, at forslag fra LBR’s del af 

arbejdsgruppen blev lagt op på Dueslaget til debat. 

5. Trafik – Østrupvej. Christian gav en kort information om det 

samarbejde der er mellem de lokale LBR omkring Østrup-krydset. 

Kommunen har sendt forslag i høring, vi har svaret. Vi ønsker 

garanti for at trafikken ikke bliver presset over på Rytterkær.  

6. Ældre i Herringløse. Det blev besluttet at på næste møde vil vi invitere 

nogle ældre fra Herringløse for at høre om de ønsker nogle nye 

muligheder i Herringløse. Dette er opfølgning på vores emne: ældre i 

Herringløse. 

7. Sct Hans, Dette års Herringløse pris blev fastlagt. Peter Hansen 

tilbyder mod aftalt betaling at lave en grillet gris, vi indkøber 

kartoffelsalat og andet. Endelig indkøb fastlægges på næste møde 

hos Kasper, dato 19/6. Båltaler, Henrik L forsøger med Auken og 

Lotte skriver til vores lokale politikere, båltale tidspunkt er 

fleksibelt, 1830 – 2030. 

8. Hjertestarter, får endeligt svar maj-juni oplyst af Henrik L, Lotte 

snakker med Tonny fra hendes vej.  



9. Annoncer i Tidende, ABAK skal spørges, gode stabile indtægt fra vores 

annoncører. 

10. Økonomi – og medlemsstatus fra Kasper, ca 34.000 kr i kassen og ca 130 

medlemmer.   

11. Evt 

 


