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Referat af Generalforsamling i Herringløse 
Landsbyråd 2018 
Mandag d. 16. april 2018 kl. 19:00 på Her-
ringløse Skole. 

1. Valg af dirigent 
Thomas Ryhl (Skolegyden 6) blev valgt til di-
rigent uden modkandidater. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt indkaldt og annonceret iht. 
gældende vedtægter. 

2. Valg af protokolfører og stemmetællere 
Kasper Reck-Nielsen blev valgt som pro-
tokolfører/referent uden modkandidater. Poul 
Fejer Christiansen og Lotte Kofoed blev valgt 
som stemmetællere. 

3. Formandens beretning forgangne år 
Anders Göricke (AG) aflagde beretning om 
arbejdet i landsbyrådets (LBR) og herunder 
bestyrelsen. 
-  LBR deltager i arbejdsgruppe med Roskilde 
kommune, Østrupvej, Ågerup og Gundsøma-
gle angående krydset i Østrup. Man vil ændre 
vigepligtsreglerne.  
-  Der har været klager over, at politiet jævn-
ligt træner med politibiler igennem Herring-
løse og AG foreslog, at man evt. ser på om-
lægning af politiets rute.  

-  Der blev sidste år indkøbt en æblepuresse, 
som fortsat kan lånes ved henvendelse til 
Lotte Kofoed. 
-  LBR har afholdt fællesmøder med Lands-
byråd i Ågerup og Gundsømagle, og derved 
styrket og udbygget det lokale netværk og 
samarbejde. Ågerup har modtaget såkaldte 
Zebramidler fra Roskilde Kommune (400.000 
kr.). Der har desuden været et fælles erh-
vervssamarbejde i Roskilde Nord.  
-  Flygtninge i Herringløse har været en stor 
sag med stor lokal opbakning. AG roste hånd-
tering af de udfordringer der har været.  
-  På Rytterkær 3 er der nye planer for ud-
vikling af området, inkl. ældreboligger, nye 
boliger, stier og et samarbejde om udvikling 
ved Poppelsøen. Projektet vil formentlig 
komme i etaper og der har indtil videre været 
en god dialog.  
-  Årets skt. Hans fest blev som vanligt afholdt 
ved boldbanen. Peter Hansen havde sørget 
for helstegt pattegris og fik stor tak herfor. Ar-
rangementet forløb godt og prisen for årets 
ildsjæle gik i år til omdelerne af Herringløse 
Tidende. Den nye bålhytte fungerede udmær-
ket ifm. arrangementet og på sigt kan områ-
det måske udvikles yderligere.  
-  Sammen med kommunen har der været et 
arbejde i gang omkring rensning af det østlige 
gadekær. Vandprøver har dog vist, at en ren-

Nyt fra Landsbyrådet
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sning ikke er hensigtsmæssig pt. Næste skridt 
kan være beskæring af træer. Der er oprettet 
en arbejdsgruppe med deltagelse fra AG og 
naboer til gadekæret.  
-  Som administrator af byjord i Herringløse 
har bestyrelsen arbejdet med spørgsmål fra 
borgere omkring byjord og også været i di-
alog med Roskilde kommune. To sager har 
ført til at der er vundet hævd på tidligere by-
jord. Der søges nu at få afklaret hvad pro-
ceduren er ifm. hævd på byjord. AG under-
stregede, at bestyrelsen blot administrere og 
ikke har direkte personlige motiver. Det blev 
desuden understreget, at regler skulle være 
lige for alle, og at de nuværende lejeaftaler er, 
og skal være, opsigelige.  
-  Det store juletræ ved det vestlige gadekær 
er blevet fældet, da det var blevet for stort, og 
et nyt er nu plantet. Indkøb af nyt juletræ er 
sket i samarbejde med ni- gruppen, HIF og 
AMBA.  
-  Byen har med stor hjælp fra Dagbladet fået 
en hjertestarter af Mogens Hallager (Bong 
Danmark A/S). Hjertestarteren er ikke ny og 
der er derfor behov for nyt batteri og service. 
Den vil måske kunne opsættes ved den gam-
mel købmandsbutik. Den vil i så fald formen-
tlig kræve en varmekasse til udendørs mon-
tering.  
-  Der bliver arbejdet på et nyt fremtidsværk-
sted, og LBR er dialog med Roskilde kom-
mune om mulighederne. Emnet kunne fx 
være lokaldemokrati og/eller 10-års mål. Der 
var desværre ingen penge fra Roskilde kom-
mune i år, men LBR vil ansøge om midler igen 
næste år.  
-  AG roste redaktionen på Herringløse Ti-
dende (Kim og Laila Greiff) for et godt blad 
med flot layout.  
-  Som opfølgning på en opfodrring fra sidste 
år, arbejder LBR med emnet “ældre i Her-
ringløse”, og har bl.a. talt med ældresagen 
herom. Der har været forslag om mandeklub, 
kvindeklub, fremtidsværksted og indkøb af 
cykler.  
-  Herringløse har fået en ny sti til Hove kaldet 
Absalon stien. Det er sket gennem godt sam-
rbejde med Roskilde og Egedal kommuner, 
lodsejere og to gode entreprenører; Ole og 
Peter. Der var 75 fremmødte til indvielsen af 
stien, heraf ca. halvdelen fra Hove. AG un-
derstregede det gode samarbejde med Hove 

og den hurtige gennemførsel af projektet. 
Det blev påpeget af forsamlingen, at der er 
problemer med vandhuller på stien, og Chris-
tian Sørensen fortalte, at det er kommunens 
opgave at afhjælpe dette. Der arbejdes pt. 
på informationstavler til stien og Christian 
Sørensen står i den forbindelse for det his-
toriske. LBR støtter dette arbejde med 2000 
kr. Christian Sørensen tilføjede, at der også 
arbejdes på en informationstavle der vil give 
overblik over vandreture rundt i Herringløse, 
og opfodrede til en form for indvielsearrange-
ment når tavlen er klar.  
-  Ifm. kommunalvalg blev der sidste år afholdt 
vælgermøde på den gamle skole. Fremmø-
det var ikke stort, men dog udmærket sam-
menlignet med tilsvarende arrangementer i 
lokalområdet. AG understregede vigtigheden 
af god dialog med kommunalpolitikere. Hen-
rik Lauridsen forslog, at man kun inviterede 
ét parti ad gangen, for derved at få en mere 
ligefrem dialog.  

Kommentarer til formandens beretning
-  Poul Fejer Christiansen roste arbejdet 
i LBR, herunder den gode gennemslags- 
kraft hos kommunen og lokal-demokratiet, og 
påpegede desuden, at der er problemer med 
parkering ved Veksø station (antal pladser og 
meget mudder), og foreslog et samarbejde 
med kommuner og nabobyer om forbedring 
af forholdene.  
-  Lilian Sørensen spurgte til om der stadig 
bliver arbejdet på at få flere cykelstier. AG 
svarede at kommunen har en 5-finger plan. 
Bestyrelsen har ikke arbejdet med emnet 
siden diskussionen omkring stier, men vil dog 
tage det op.  
-  AG foreslog, at bredbånd kunne være et 
emne for fremtidigt arbejde og Leo Holm for-
talte, at der er kommet WiFi på den gamle 
skole.  
-  Lilian Sørensen opfordrede til et arrange-
ment for nytilflyttede, og AG fortalte om 
den nuværende velkomstpakke. Lotte Ko-
foed opfordrede til, at man inviterede folk til 
loppemarkedet.  Formandens beretning blev 
herefter godkendt af forsamlingen. 

 4. Forelæggelse af årsregnskab for-
gangne år til  godkendelse
Kasper Reck-Nielsen gennemgik foreningens 
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regnskab for perioden 1/4-2017 til 31/3-2018, 
herunder annonceindtægter fra Herringløse 
Tidende, indtægter ifm. leje af byjord, kontin-
genter og Skt. Hans fest.  Udgifterne vedrører 
bla. det nye juletræ, Skt. Hans fest (herunder 
fremstilling af heks til bålet fra børnehaven), 
møder og generalforsamling, medlemskon-
tingent til landdistrikternes fællesråd, trykning 
af Herringløse Tidende, diverse gaver til bl.a. 
årets ildsjæl, den årlige juletræstænding og 
HH-portalen.  Annonceindtægterne var steget 
med over 14% sammenlignet med sidste år, 
mens medlemstallet (116) var faldet sammen-
lignet med forgående 2 år, men dog stadig 
højere end 2014/2015.  Det blev foreslået at 
fastholde kontingentet i LBR på 125 kr., og 
at fortsætte med de nuværende annoncepris-
er.  Kassérens beretning og årsregnskabet 
blev herefter godkendt af forsamlingen.  

5. Fremtidigt arbejde og budget samt fast-
sættelse af  kontingent  
Dirigenten spurgte om der var konkrete plan-
er ifm. næste års budget. AG spurgte til om 
der var gode idéer og nævnte selv kommun-
ens tilbud om at betale for indhegning hvis en 
gruppe skulle være interesseret i at have dyr 
gående til græsning og eget brug, og nævnte 
et opslag om emnet på dueslaget. Der blev 
desuden spurgt til mulighederne for en petan-
quebane, som evt. kunne støttes af kultur-
midler fra kommunen. Poul Fejer Christians-
en ville undersøge denne mulighed nærmere. 
Det blev vedtaget, at fastholde kontingentet 
på 125 kr./år. 

6. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

7. Valg af Kasserer 
Kasper Reck-Nielsen (Østrupvej 3) blev gen-
valgt som kasserer for 2 år uden modkandi-
dater. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Claus Wedel Nørgaard ønskede ikke gen-
valg som bestyrelsesmedlem. Christian 
Gervø (Hvedstrupvej 14) ønskede genvalg 
som bestyrelsesmedlem og Peter Hansen 
(Hvedstrupvej 24) stillede op til posten som 
bestyrelsesmedlem. Christian Gervø og Peter 
Hansen blev begge valgt som bestyrelsesm-
edlemmer for 2 år. 
Lotte Vangsgaard (Brøndbakken 9) ønsk-
ede genvalg som suppleant og Nicki Nielsen 
(Østrupvej 5) stillede op til den anden post 
som suppleant. Lotte Vangsgaard og Nicki 
Nielsen blev begge valgt som suppleanter for 
1 år. 

8. Valg af kritisk revisor 
Ulla Sørensen og Lars Ole Pedersen blev 
begge genvalgt som revisorer. 

9. Eventuelt 
-  Henrik Lauridsen opfordrede alle til at 
komme med gode idéer til hvordan konflikter 
i byen (bl.a. omkring byjord) kan udredes. Et 
forslag var, at benytte borgermøde , men der 
var tvivl om hvorvidt dette ville være effektivt. 
Kirsten Andersen foreslog at droppe lejeafgif-
ten.  
-  Debattonen blev generelt kritiseret.  
-  Charlotte Ryhl forklarede, at evt. domsaf-
sigelse ikke ligger ligefor, og at bestyrelsen 
ikke er imod at der vindes hævd. Lejeaftaler 
er til for at bestyrelsen kan opfylde vedtægt-
skrav om at administrere byjord. Hvis man 
lejer byjord kan der ikke vindes hævd. Char-
lotte mente desuden, at flertallet må råde og 
bestemme generelt ifm. gadejord, og man 
må have et fælles beslutningsorgan hertil. 
Roskilde kommune anerkender desuden, at 
kommunen ikke er ejer, og at der må være et 
beslutningsorgan. 
-  Christian Sørensen spurgte om vederlags-
fri lejeaftale kunne bruges. Charlotte Ryhl 
mente det kunne lade sig gøre. Henrik Lau-
ridsen mente ikke prisen er et problem.  
-  Kirsten Andersen påpegede, at en løsning 
mht. byjord er nødvendig så sagen kan bring-
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es til afslutning i fred og fordragelighed. AG 
erklærede sig enig og opfordrede til at holde 
proportionerne i dialogen.  
-  Lilian Sørensen spurgte om man kunne 
sælge arealerne.  
-  Lars Kim Thomsen fortalte, at han havde 
været forvirret omkring hvad byjord er, men 
efter at have undersøgt sagen, mente han 
ikke man bare kan tage byjord, men at det 
skal foregå retfærdigt.  
-  Jens Hansen spurgte hvem der har valgt, 
at LBR skal administrere byjord. Charlotte 
Ryhl forklarede, at det var blevet overdraget 
LBR fra AMBA, som tidligere havde fået over-
draget ansvaret fra borgerforeningen, og at 
beslutningskompetence kun kræver flertal af 
de ejere der giver udtryk for en holdning til 
byjord.  
-  Claus Wedel Nørgaard forklarede, at LBRs 
vedtægter sikrer ikke-medlemmer da sager 
vedr. byjord behandles på borgermøder hvor 
også ikke-medlemmer har stemmeret.  
-  Charlotte Ryhl forklarede, at bestyrelsen 
skal administrere byjorden, og derfor ikke må 
give den væk.  
-  Henrik Lauridsen påpegede, at salg er 
kompliceret rent teknisk, at en stiltiende ac-
cept af hævd er en glidebane, og at et rime-
lighedsprincip kan være svært at opretholde; 
fx. mht. hvad prisen skal være og hvem der 
skal have pengene. Henrik anså lejeprisen for 
symbolsk.  
-  Kim Greiff fortalte, at der aldrig har været 
problemer med betaling af leje.  
-  Charlotte Ryhl understregede, at formålet 
med arbejdet angående byjord i LBR er lige 
behandling af alle ejere, og at beslutninger 

vedr. lejeaftaler kræver borgermøde.  
-  Christian Sørensen forklarede, at idéen 
med udlejning stammer fra 1950’erne, da 
borgerforeningen stod for administrationen.  
-  AG foreslog, at man kunne se på mu-
lighederne for frasalg. Finn Alm mente ikke 
det var nødvendigt. -  AG efterspurgte en 
konklusion og foreslog, at byjord er noget 
der fortsat vil blive anset som hørende under 
LBRs administration, samt at mindre arealer 
vil blive behandlet på borgermøder. Forsam-
lingen tilkendegav, at det var den generelle 
holdning.  
-  AG roste den gode debattone. Henrik Lau-
ridsen forklarede, at bestyrelsen altid søger at 
holde en god tone, også på facebook.  
-  Forsamlingen opfodrede til mere diskussion 
ansigt til ansigt fremfor på facebook. Christian 
Gervø erklærede sig enig heri.  
-  AG roste sammenholdet og samarbejdet i 
byen og Henrik Lauridsen opfordrede til, at 
flere deltager ved bestyrelsesmøder i LBR, 
som en slags observatører.  
-  Dirigenten spurgte om der var andre emner 
til eventuelt. Lotte Kofoed spurgte om der 
var interesse for en fælles indsamling af af-
fald i lokalområdet, hvilket blev bekræftet, og 
foreslog et arrangement en af de kommende 
søndage.  
-  Der blev fra forsamlingen opfordret til 
stående klapsalve som afslutning på mødet, 
og forsamlingen rejste sig derfor og klappede.     

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke 
var flere indlæg og afsluttede derfor general-
forsamlingen 2018.  
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Danmarks smukkeste  

Loppemarked 
Lørdag d. 2. juni 2018 kl. 09.30-15.00  

ved vestlige gadekær/Herringløse Bygade. 
Omkring kl.11:00 spiller Jazz bandet ”Cornet Ole”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

Kaffe, hjemmelavet kager, øl, sodavand, og pølser kan købes 
 

Stadepladser koster 125kr.  
Tilmelding skal ske til Tine Svitzer på tlf.

 
 
Betaling er bindende uanset vejr og vind. Man er med når der er betalt 
via mobile Pay  
 
Vi glæder os til at se dig                           Hilsen  
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I Herringløse, lørdag d. 2. juni kl. 18.30 ved gadekæret! 

Som sidste år efterfølges loppemarkedet af byfest med 
musik og hygge i telt—i den forhåbentlig  

lune sommeraften. 

Medbring selv mad og evt. grill. Medbring ikke  

drikkevarer— vand, vin og øl købes i baren i teltet  

Tilmelding er ikke nødvendig 

Vi glæder os til en sjov og hyggelig aften! 

Mange hilsner  

Festudvalget (Kim, Leo, Lone og Elisabeth) 

Velkommen til 
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Roskilde Kommune samarbejder med En-
ergistyrelsens ”Spar Energikampagne” om 
borgerarrangementer omkring Ny Varme.
6. marts blev der holdt energimøde på Her-
ringløse Skole.
Der var ca. 30 deltagere til mødet. 
Der blev fortalt om fordele/ulemper ved for-
skellige opvarmningsformer som jordvarme, 
luft-til-vand varmepumper, luft-til-luft varme-
pumper og lidt omkring fyring med træpiller. 
Vigtigheden af at have fokus på ”COP-værdi” 
(effektiviteten) på de forskellige enheder blev 
præciseret. 
Der blev kort orienteret om muligheden for at 
leje anlæg hos en leverandør – en aftale der 
kan minde om en leasingaftale som vi kender 
det fra biler. 
Her er det dog vigtigt at have for øje, hvor 
længe man agter at blive boende i sit hus. 

Herringløse
hørte om nye 
energiformer

Roskilde Kommune og Energistyrelsen holdt møde 
om alternative enrgiformer i landsbyerne. 

På længere sigt er det ikke umiddelbart forde-
lagtigt. 
Få firmaer tilbyder dette, da det er relativt nyt. 
FORS i Roskilde er i gang med at undersøge 
muligheder for at tilbyde kunder lignende mu-
ligheder, men dette ligger endnu et stykke ude 
i fremtiden. 
Alt i alt et godt orienteringsmøde, hvor der 
blev serveret gode sandwiches og vand/so-
davand til de fremmødte.

Claus Wedel Nørgaard

“Skal vi samle skrald på søndag kl 12.00? 
Vi kan vist lige nå at samle alle de dåser og 
plasticaffald der ligger langs veje og i hække 
inden det bliver skjult af ukrudt. Vi mødes ved 
det vestre gadekær kl 12, samler skrald et par 
timer og så har jeg bagt kage og lavet kaffe 
som vi kan nyde efter veloverstået arbejde”
Sådan skrev Lotte Kofod på Landsbyrådets 
Facebook-side.
Det gode initiativ lokkede borgere til: To børn 
og 14 voksne samlede en hel trailerfuld af-
fald. “Der var alt fra cigaretskod til køleskab, 
jernstænger, trådhegn og masser af øldåser. 
Bagefter spiste de hjemmebagt kage hos 
Lotte dyrlæge. Fantastisk dag”, lyder det fra 
Tine Svitzer, der var med på turen.

brie

Skraldet kom
væk fra veje 
og hække
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Den 20. marts afholdt Herringløse Vandværk 
ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kunne glæde sig over, at der 
også i år var rigtig pænt fremmøde, hvilket 
indikerer en øget interesse for, at vandværket 
forbliver på Herringløse borgeres hænder.

Nicki Nielsen havde på forhånd bekendtgjort 
sin afgang fra bestyrelsen, men har lovet at 
videreføre vores projekt med overvågning af 
vandmålerne.
¨
Glædeligvis meldte et nyt medlem sig som 
kandidat til den ledige bestyrelsespost, og 
det er derfor en stor fornøjelse at byde Mikkel 

Schrøder velkommen i bestyrelsen.

Vi er efterhånden ved at få regnskab og ad-
ministration overført til Regnskabshjælpens 
vandværksadministration. 
Desvære er Danske Bank en utrolig lang-
somelig og besværlig samarbejdspartner, og 
det overvejes, om det er på tide at finde en ny 
bankforbindelse.

Vandværket lever nu op til EU-direktivet om 
persondatabeskyttelse da vi har beskrevet, 
hvorledes vi opbevarer, behandler og beskyt-
ter forbrugernes data. 
Det ligger os meget på sinde, at vi har så få 
oplysninger om forbrugerne som overhovedet 
muligt.

Vi har fået tilsluttet en ny ejendom til forsyn-
ingsnettet, nemlig Kalkgravsvej nr. 5. Vi val-
gte SHT- Vand & Miljø til at udføre installation-
sarbejdet, da arbejdet bliver udført hurtigt og 
efter ISO-kvalitetsnormer. Det er lidt dyrere, 
men pengene er givet godt ud.

Jeg har som formand besluttet at offentlig-
gøre alle de bilag og faktura (udgifter), som 
vandværket har. Årsagen er, at jeg gerne vil 
skabe gennemskuelighed overfor forbrugerne 
over, hvad vi har af udgifter i forbindelse med 
vandværkets drift. Det er trods alt vores alle 
sammens vandværk. Bilagene findes på 
hjemmesiden i undermenuen “Økonomi”.

Sluttelig vil jeg gerne anerkende jer for at kon-
takte mig, når I observerer mistænkelige vand- 
pytter og fugt, som ikke forsvinder. Det kan 
være et tegn på et utæt vandrør. Ring hellere 
en gang for meget end en gang for lidt.

Mvh
Lars K. Thomsen/formand

Vandværket skal 
fortsætte på Herring-
løse borgeres hænder
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MINButik/NGP
 

NGP står for:  
Nurses Gambian Project

Åbningstid: Første hele uge i hver nåned

Vi modtager gerne, efter aftale, mindre grupper
til at høre om vores arbejde i Gambia - 

så vil der være kaffe på kanden.
.

MIN Butik/NGP Shoppen 
Engtoften 10, Østrup

3670 Veksø Mob. 22 818 929.

Ni-gruppen inviterede til tur til Dyregården/
Toftegården i Albertslund.
23 børn og voksne hyggede sig og var fan-
tastisk heldige med vejret. Der blev kigget 
til gårdens mange dyr, leget i høet og spist 
pølsehorn på bænkene på gårdspladsen.
Tak til Camilla for hyggelig rundvisning og tak 
til Susanne og Marianne for dejlige pølsehorn.

Tine

Hygge i høet!
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Ni-gruppen - hvem er 
det og hvad laver de?
Her kommer der lidt til de nye I byen, der 
måske ikke ved hvad ni-gruppen er for noget.
Gruppen blev dannet i forbindelse med vi 
havde et fremtidsværksted i Herringløse i 
1996/98 (Ingen kan huske det præcise årstal), 
det var også der at Landsbyrådet kom til. 
Det var LOF og kommunen der stod for frem-
tidsværkstedet, det hed sig nemlig, at os 
fra Herringløse var langt fremme i skoene 
(kværulanter) i forhold til de andre småbyer, 
så med Marianne Druedal i byrådet fik de 
aftalt at nu kunne vi sørme selv prøve at bes-
tille lidt herude, derfor dette fremtidsværkst-
ed, og man må da sige at det har båret frugt.

Ni-gruppen kom til at hedde ni-gruppen da 
der på det tidspunkt var ni personer der meld-
te sig til opgaven:)  ¨

De ni damer kørte ni-gruppen i ca. 10 år og 
det er dem vi kan takke for det flotte loppe-
marked og nytårsjazz, der er blevet et årligt 
tilbagevendende. 
Det har været ”nemt” for os andre at overtage 
”jobbet”, da alt var gennemprøvet og lige til 
at gå til. 
Nu lyder det som om der nærmest ikke er no-
get at lave, her skal I så ikke blive i tvivl….. 
der er MASSER at lave.  

I dag burde det hedde seks-gruppen da vi i 
øjeblikket er 6 personer. Og det er nu du har 
chancen for at tilmelde dig i gruppen og være 
med til at finde på arrangementer i byen, du 
kan tilmelde dig til en af os, vores tlf. nr. mm. 

står bag i bladet.
De arrangementer vi har haft indtil nu er: 
Kvindetur til Grevinde Danner, Loppemarked, 
Jazz, vin-øl og portvin smagning, bankospil, 
børnetur til dyregården, der er plads til nye 
ideer, så kom bare med nogle forslag. 

Ni-gruppens penge går bla. til:
• At gøre arrangementerne billigere for dem 
der deltager.
• Vi har doneret en dukke med nationaldragt 
til Museet der kan opleves på skolen V/Chris-
tians Sørensen. 
• Været med til at give penge til byens nye 
juletræ.
• Givet penge til hjælp af afholdelse af by-
festen. De sidste ting er sammen med de an-
dre foreninger i byen. 
• Det er ni-gruppen der har betalt den nye 
flagstang ved skolen, efter den gamle måtte 
give efter for vejr og vind. Flagstangen bruges 
af AMBAs lejere af festlokalerne.

De sidste to år har ni-gruppen været initia-
tivtagere til et fælles møde for HIF- AMBA-
LBR og Ni-grp. På disse møder har vi bla. talt 
om hvordan vi kan hjælpe hinanden ved ar-
rangementer mm. 

• Vi har talt om hjertestarter.
• Juletræstænding (Vi er 3 fra ni-gruppen der 
godt vil være med til at køre det videre. Er der 
flere der har lyst??
• Vi har beslutte at det gamle scenegulv skal 
sættes op i gymnastiksalen, der vil så være 

Camilla               Charlotte              Regitse                 Susanne              Marianne             Tine
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse

29 79 06 09

mulighed for at bruge det til arrangementer 
ex. jazz og bankospil. 
Der vil være spånplader for hullet der skal 
nedtages ved brug af scene. 
Palle Møller og Lars Johansen (gamle revy-
stjerner) har lovet at sætte scenen op inden 
for rimelig tid. Tak på forhånd til Lars og Palle. 
HIF har haft travlt med oprydningen bag ”hul-
let”.
• HIF undersøger om der kan søges penge til 
rep. af gulv i salen.
• Der var stemning for små flag i lygtepælene 
ved festlige lejligheder (Som i Gundsømagle)
Det arbejdes der med/på.
• Byfesten.

Der er kommet rigtig mange nye til byen og I 
skal endelig ikke holde jer tilbage. Byen har 
brug for flere kræfter unge som gamle.
Det var vist alt for denne gang. Lad os krydse 
fingre for en god sommer og lækkert, vejr 
specielt  d. 2. juni hvor vi har loppemarked og 
byfest.                                   

 Ni-gruppen Tine Svitzer
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Nu skal der dystes! Hermed udskriver vi 
en konkurrence for hele Herringløse, som 
kræver både tålmodighed, snilde – måske en 
anelse held - og ikke mindst grønne fingre: 

Den helt store kæmpegræskarkonkurrence!
Det går i al enkelhed ud på, at så og dyrke 
det største græskar. Ved konkurrencens af- 
slutning lørdag d. 6 oktober 2018 tager del-
tagerne rundt til hinandens græskardyrkn-
ingssteder, udregner vægten og kårer den 
første vinder nogensinde af Herringløsemes-
terskaberne i kæmpegræskar! 

Reglerne
Der er én benhård regel for konkurrencen: 
At græskarret for at kunne blive bedømt skal 
være sundt og uden råd, gennemtrængende 
huller eller alvorlige bløde områder. 

Om processen bag frembringelsen af kæmpe-
græskarret er der derimod ingen regler, ud-
over at man naturligvis konkurrerer indenfor 
almindeligt fairplay. Derudover er det kun 
fantasien der sætter grænser, så har du en 
hemmelig opskrift på særlig effektiv gødning, 
eller har du mod på at bygge vindhæmmende 
og vækstfremmende konstruktioner, så er det 
helt i ånden med denne konkurrence!

Hvordan får man fat på frø?
Man kan kun få fat på kæmpe-græskarfrø 
få steder i Danmark, men heldigvis har vi en 
lokal forhandler: The Plant Explorer, Sties-
ager 2 i Kirkerup, der i anledning af konkur-

Stor kæmpe- 
græskar-
konkurrence
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Skt. Hans aften
 
Landsbyrådet arrangerer igen i år det traditionelle Skt. Hans bål på sportspladsen lørdag 
den 23. juni kl 18,30.
 
Vi starter med helstegt pattegris som Peter Hansen er producent af. Der vil være brød, 
kartoffelsalat og drikkelse.
 
Igen i år kommer en spændende båltaler.
Årets Herringløse borger 2017 bliver udpeget.
Heksen bliver lavet af børnehaven.
 
Alt dette er en garanti for endnu en hyggelig aften, hvor vi 
selvfølgelig synger midsommervisen.
 
Husk vi vil meget gerne have et stort og fint bål, så I må meget gerne køre grene, buske og 
stammer ned til bålet. Velmødt!

Landsbyrådet
Anders Gøricke 

Affaldscontainere
AMBA har affaldscontainere stående i gården 
– de er beregnet til de gæster, der lejer loka-
lerne.Vær venlig ikke at benytte dem blot fordi 
der ikke er plads i egen container.
På det sidste er det jævnligt sket, at der ikke 
er plads nok til affaldet efter en fest – fordi 
lokale beboere har fyldt dem. 
Det kan vi ikke være bekendt overfor vores 
lejerne.
 
Ny flagstang
Vores flagstang knækkede i en af forårsstor-
mene. 9-Gruppen tilbød at betale en ny.
Den er hejst – og vi siger tusind tak til 9-Grup-
pen.
 
Byfesten den 2. juni bliver arrangeret som et 
samarbejde mellem byens forskellige fore-
ninger. Det er annonceret andetsteds i bladet, 
men jeg vil blot slå et slag for, at så mange 
som muligt støtter op om festen, så vi kan 
forsøge at få rodfæstet en god, hyggelig og 
festlig årlig tilbagevendende tradition. 

 Vh. Leo

Nyt fra AMBArencen har taget 4 forskellige typer kæmpe-
græskarfrø hjem. De koster mellem 60-80 kr. 
For 2 frø. Du kan se nærmere på det og evt. 
bestille på The Plant Explorers website: 
http://www.theplantexplorer.com/category/
kaempegraeskar-froe-rekord-graeskar-
froe-180

Hvordan melder man sig til?
Du melder dig til senest d. 1. juni ved at sende 
en mail til perretgentil123@gmail.com med 
navn og adresse.
Herefter sender vi en deltagerliste ud til 
de tilmeldte, så man kan se hvem og hvor 
mange, man konkurrerer mod – og så man 
evt. godmodigt kan prale med seneste tiltag 
eller vækst-forventninger!
Hvis du ikke selv deltager som kæmpe-
græskar-dyrker, men gerne vil med til konkur-
renceafslutningen d. 6. oktober hvor de 
enkelte græskar-dyrkesteder besøges, vid-
underne vægtudregnes og vinderen kåres, så 
send gerne en mail til mailadressen ovenfor. 

Vi håber at du har lyst til at være med!
Mange hilsner 

Flemming og Elisabeth Perret-Gentil
Korskær 4
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Søndag den 27. maj fra kl. 11 og en times tid 
frem.
Ligesom sidste år inviterer vi på en kop kaffe 
og en snak om haven samt mulighed for at 
bytte planter.
Har du for mange tomatplanter, liljenkonvaller 
eller andre planter, så tag dem med – måske 
kan du bytte dig til en spændende plante.
Du kan også medbringe dit overskud af frø.
Har du spørgsmål til dette eller ideer til fremti-
dige arrangementer – så kontakt os:

Helle Hansen tlf: 20576208
helleuldahlhansen@gmail.com
Birte Fromberg tlf: 22674161
birte.fromberg@icloud.com

De bedste hilsener 
og på gensyn
Helle og Birte

Kom med: Byt 
planter og 
snak have



Herringløse Tidende

Side 17- Maj 2018

Diarre hos hund forårsaget af parasitten 
Giardia 

En del hunde er i den sidste tid blevet smittet 
med Giardia. Dette er en encellet organisme 
som findes i omgivelserne, men som kan give 
diarre hos hunde. Sygdommen smitter hyp-
pigst fra hund til hund, men kan også være en 
zoonose- dvs. smitte fra hund til mennesker. 
Man smittes kun hvis man indtager parasit-
ten, eller fødevarer der er inficeret med para-
sitten.
Symptomer optræder 5-12 dage efter 
optagelse af parasitten og viser sig som plud-
selig, kraftig ildelugtende diarre, med slim og 
evt. blod. Diarreen kan komme og gå og hun-
den bliver normalt ikke meget syg, men der 
kan over tid ses vægttab. Hvis hunden er syg 
af anden årsag, kan symptomerne blive vold-
somme og kræver akut behandling.
Din hund kan blive testet for Giardia hos dyr-
lægen. Hvis hunden er smittet og har symp-

tomer, vil den få en medicinsk behandling, 
der kan fjerne parasitten fra hundens tarm-
system. Derudover anbefales følgende tiltag:
Grundig håndvask efter kontakt med hunden 
eller dens afføring
Rengøring af hundens omgivelser, tæpper 
og legetøj. Det er vigtigt, at tingene tørrer 
efter rengøring, da parasitten har det bedst i 
fugtige miljøer
Daglig vask af hundens mad- og vandskål og 
efterfølgende skoldning med kogende vand
Vask af hundens pels med Klorhexidin sham-
poo i begyndelsen af behandlingsperioden og 
efter endt medicinsk behandling.

Dyrlæge Lotte Kofod, 
Herringløse Dyreklinik

Dyrlægens 
klumme

Så kom foråret og med det tid til flere 
udendørs aktiviteter. Det gælder både men-
nesker og dyr. vi har gennem årene set en sti-
gende tendens til løse hunde på vores private 
fællesveje. Derfor denne lille "note".
Det er først og fremmest til stor irritation for os 
der nu bor her at finde løse hunde i haven, i 
huset og som også jager vores egne dyr. Men 
også en frustration over at se at vildtet jages 
op når hund og ejer ofte går ved markskel og 

søer hvor de vilde dyr nu engang yngler og 
bor. Naturbeskyttelsesloven er nu engang 
også sådan at det er lovpligtigt at holde sin 
hund i snor med mindre det er i hundeskove 
eller fritløbsområder.
Og det er jo heller ikke alle mennesker der er 
trygge ved hunde og for den sags skyld heller 
ikke alle hunde som kan lide alle hunde.
Så alle medhundeejere...vær nu sød at tænk 
over hvor din hund får lov at færdes frit og 
hvor vildtet ha unger på denne tid.

Forårshilsner fra Lisa Jacobsen 

DEBAT: Husk snoren!
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Vinder af konkurrencerne om ”Jagten på en-
hjørningen” blev Sofia med sin fine tegning af 
dobbeltenhjørninge og fotoet, hvor Sofia selv 
er krøbet i enhjørningeham.
Præmierne var en T-shirt med en Herring-
løse- enhjørning og en enhjørningebog. Stort 
tillykke til Sofia.

Christian Sørens-
en har suppleret 
den store samling 
Storm P. bøger i 
arkivet med 35 af 
de gamle Storm 
P. hæfter fra peri-
oden 1917-67. 

Åbningstider
Arkivets faste åbningstid i 2018 er første tors-
dag i måneden kl. 17-19. Besøg i arkivet kan 
desuden aftales ved henvendelse til Christian 
(46769166) eller Helle (20325363).
Christian og Helle

Nyt i arkivet

Karen og Egon Madsen har til arkivet doneret 
en fin originaltegning af Jørgen Brendekilde, 
der den 17. maj 1974 skrev en Landsbyskitse 
om Herringløse i Roskilde Tidende. Bygnin-
gen til venstre er Herringløse Bygade nr.11, 
forskolen kaldet HANSOLINE. Lidt længere 
fremme ses frysehuset og Købmand Chris-
tensen og krydset til Hvedstrup og Østrup.

Bodil Clausen har igen doneret 
bøger og kort til arkivet, bl.a. 
en fin samling HVEM HVAD 
HVOR fra perioden 1938-1970 
– og Ulla Nielsen har doneret 
en meget fin dirigentklokke, 
der naturligvis står til rådighed for møder i ar-
kivet/klublokalet.
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Vi har haft en god sæson i HIF desværre dog 
med lidt faldende medlemstal men vi håber 
vi får vendt denne lille nedgang når vi kan til-
byde nye tiltag til næste sæson.
Men også en stor tak til alle jer der støtter op 
lokalt og naturligvis også en kæmpe tak til 
vores zumba instruktør Pia og yoga instruktør 
Stineaja.
Der er masser af muligheder i vores gymnas-
tiksal, feks badminton og bordtennis. I er altid 
velkomne med forslag.
Vores motionsrum tager gladeligt imod nye 

medlemmer og der er nye tiltag undervejs her 
også så vi kan konkurrere med andre steder 
i omegnen.
Næste sæson kan vi desværre ikke til-
byde zumba da Pia ikke har mulighed for at 
fortsætte som instruktør. Vi kan til gengæld til-
byde yoga, igen med vores lokale, men meget 
dygtige og veluddannede, instruktør Stineaja. 
Det bliver igen mandag kl. 18.30-19.55. 

Vores gode Hockey hold fortsætter som van-
ligt mandag aften, start kl 20.00.
Alle kontaktpersoner til vores aktiviteter kan 
ses bag på bladet.

Lisa Jacobsen

Nyt fra HIF

Nyt om yogaholdet
Kære alle i Herringløse og omegn
Byens første sæson yoga er ved at være slut, 
men vi starter igen mandag den 20.8.18 fra kl 
18:30 - 19:55 på vores dejlige skole. 
Næste sæson vil være en blanding af indisk 
og kinesisk yoga, hvor vi veksler mellem 
lange træk og lidt power yoga. 
Det må gerne gøre sundt - men ikke ondt. 

Kom og vær med sammen med nogle helt 
fantastiske, smukke og dejlige kvinder fra 
byen. 
Tusinde tak for en dejlig sæson. Jeg glæder 
mig allerede til at starte igen og se kendte 
som nye ansigter. 
Namaste - Stineaja 

De bedste hilsner
Stineaja Babbett Landini
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Bjarne har desværre ikke mulighed for at 
skrive Hjørnet denne gang. I stedet har vi 
fået en vikar til det. (En der kom forbi og er  
redaktionen bekendt!). Værsgo!

Så kom lærken, selvom det var koldt og 
blæsende. Og ” Ved  landsbyens gadekær ” 
der mødes vi igen.
Ja, den 2 juni, som Keld Heick sang i 1966 
” der mødes han og hun ” vi i Herringløse 
mødes med gæster udefra til hyggelig sam-
vær og noget salg af al den overflod som vi 
omgiver os af. Nå men godt at noget kan få 
en ny anvendelse, måske til næste år. Som 
billedet på forsiden aug. 2017 så ud, ja så er 
det jo ” DANMARKS SMUKKESTE LOPPE-
MARKED ”.
Underholdningen bliver selvfølgelig udført af 
vores eget dejlige Jazz band, Cornet Ole og 
drengene som præsterede alletiders Nytårs 
koncert, så prøv det en gang !! 

For øvrigt er frøerne vågnet fra deres 
vintersøvn, men desværre er de ikke så trafik-
sikre, så de ser sig for. Så første tur på tværs 
af Rytterkær måtte 17 af slagsene lade livet, 
på samme nat / dag, sikken en op vågen. 
Men om få måneder er der hundreder vis af 
de nye bitte små, som også er på vej over, og 

nogle kommer heldigvis helt over. Kunne man 
forstille sig en bro, mere, eller små tunneler 
med lidt løbende vand i, for at redde den nye 
generation ??

Tænk engang at skulle holde fest i haven, 
konfirmation, bryllup eller bare en fødsels-
dag, med telt og lækker gris på grill. Og så 
bliver der kørt gylle ud. Ikke for at være efter 
nogen, for det er bestemt tilladt, men da vi har 
nogle rigtige gode muligheder for at varsko 
via Whats APP, og evt. lave en aftale. Men 
selvfølgelig er man jo også afhængig af vejret 
både ved det ene og andet !!. Men det er jo 
ikke alle jordbesiddere som er lokale.

Små Gule og Grønne flag ud over markerne. 
Ja så er det lige hvorfor der graves tværs 
over / under Sengeløsevej, Stenlykkevej og 
Kalkgravsvej. Kravet om GRØN energi bliver 
større så nu bruger man en masse menne-
skelig energi til at forsyne Hove forstærker 
station med mere kraft fra den nye havvind-
møllepark. Ja man graver helt fra syd for Rød-
vig til Hove. Kriegers Flak. Hvis du vil se mere 
gå på Google ” Kriegers Flak ”, spændende at 
følge jordledningens vej i landskabet 

Og så var der lige Post Nord, brev afsendt 
4/4, godt nok fra Jylland, som skulle have 
været fremme 9/4, kom ”allerede” 18/4, rigtigt 
flot, så næste år går vedkommende afsender, 
gående !! ha ha, og rigtig god og hyggelig 
SOMMER.

En der kom forbi.

Vikarens 
hjørne

Rørene er parat til at komme i jorden og forsyne Hove forstærkerstation med vindkraft fra Rødvig.



Herringløse Tidende

Side 21- Maj 2018

Biblioteket viser Hemmelig film
- Der er to halvlege med hemmelig film på 
Ågerup Bibliotek, før der for alvor går sommer 
i den. Bag det hemmelige ligger, at du først 
kan få at vide 14 dage før, hvilken film der 
bliver vist.
Tag din nabo, ven, kæreste eller ægtefælle 
med til god og gratis lokal oplevelse. 
Datoerne for filmvisningerne er torsdag 17. 
maj og torsdag 14. juni. Begge dage er der 
både en forevisning kl. 13:30 og kl. 19. 
De sene forestillinger kan lade sig gøre. Fordi 
frivillige fra Ågerup og Omegns Landsbyråd 
er med som værter om aftenen. 
Hent gratis billetter her eller på biblioteket.

Trine Grundsted har stor passion for glas
Hun er månedens kunstner på Ågerup Bibli-
otek fra 1-27. Juni 
Trine Grundsted bliver fascineret, når lyset 
leger med glasset og får det til at skifte farve 
og udtryk på smukkeste vis. Inspirationen 
finder hun i naturens farver og former.  Hen-
des udstilling har vandret på de forskellige 

lokale biblioteker i kommunen og hænger på 
Ågerup Biblioteks vægge fra den første dag i 
juni og frem til den 27. juni. 

Du kan låne bibliotekets mødelokale 
Alle kan som udgangspunkt booke bibli-
otekets mødelokaler til møder og arrange-
menter. 
Du skal være låner for, at det åbner for mu-
ligheden at låne mødelokalet på Ågerup Bib-
liotek.
 Det er dog ikke åbent for private virksom-
heder eller hvis det er til private fester, recep-
tioner og sammenkomster.
Du kan enten booke mødelokalet hos per-
sonalet i den betjente åbningstid ved at møde 
op eller ringe eller skrive og bede om det til 
bibnord@roskilde.dk. 

Ågerup Bibliotek har 
- Selvbetjent åbent kl. 7-22 alle ugens syv 
dage
- Åbent med personale: tirsdage kl. 13-19 og 
torsdage kl. 10-16
- Gratis WIFI
- Oplev lokal kunst udstillet hver måned 
- Kopiering i den betjente åbningstid og print i 
selvbetjent åbent. 
- Biblioteksterrassen, der er et dejligt fælles 
areal at hænge ud i. 

Nyt fra 
biblioteket
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Til brugere af vores bålhytte:
I lighed med tidligere år har Anders Gøricke 
A/S doneret en palle dejligt brænde til fri an-
vendelse ved hyggeaftener i bålhytten (som 
ligger på plænen ved Herringløse skole).

God sommer og god fornøjelse!
Christian Gervø

Brænde til 
hygge ved hytten

Husk: Deadline til næste  
Tidende: 1. august 
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Landsbyrådet
Formand:
Anders Gøricke
Hvedstrupvej 16
21 21 21 97
anders.goricke@sodra.com

Kasserer:
Kasper Reck-Nielsen
Østrupvej 3
31 16 51 14
kasperreck@gmail.com

Best.medlem
Christian Gervø
Hvedstrupvej 14
28 80 80 20
christian.gervoe@gmail.com

Best.medlem
Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
00352 368540
h.lauridse@eib.org

Best. medlem
Peter Hansen 
Hvedstrupvej 24
40 33 86 96
lilleedelgave@yahoo.dk

Suppleant
Lotte Vangsgaard 
Brøndbakken 9
46 76 22 82 
lmunk@mail.dk

Suppleant
Nicki Nielsen
Østrupvej 5
20 20 97 90
nickiaagaard@gmail.com

H.I.F
Fungerende formand:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
L.rahbeck@mail.dk

Kasserer og 
kontaktperson hockey:
Lars Feldstedt
Vadvej 5
23 38 00 68 
lsf@implement.dk

Kontakt zumba & yoga:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
L.rahbeck@mail.dk

Kontakt badminton/
sponsorater:
Lisbeth Pettersson
Brøndbakken 1
20 63 16 33
brondbakken@os.dk

Kontakt til motionsrum 
og nøgler:
Sune Tüxen Jørgensen
Skolegyden 2
42 24 23 59
sunetj@hotmail.com

Ni-gruppen
 
Camilla Jakobsen
Korskær 13
22 76 28 81
ihvorgodt@gmail.com

Marianne Rasmussen
Skolegyden
mail: murerkeld@mail.dk
tlf 29809334
 
Charlotte Hansen
Rundingen 8
28 24 15 12
cbh42@hotmail.com

Tine Svitzer
Rundingen 7
26 15 14 78
Tine.svitzer@gmail.com

Susanne Jensen
Korskær 9
20767169
korskaer9@hotmail.com

Regitse Brun
Korskær 8
40919099
regitsebrun@hotmail.com

Herringløse
Vandværk
Formand:
Lars Kim Thomsen
Herringløse Bygade 4B
46 76 87 98
larskim3171@gmail.com

Kasserer
Leif Hansen
Muldhøjvej 6
46 76 91 61
hansen.herringlose@hotmail.com

A.M.B.A.
Formand:
Leo Holm
Herringløse Bygade 36
27 15 77 50
lhoholm3@gmail.com

Næstformand:
Nicki Nielsen
Østrupvej 5
46 76 20 24
nickiaagaard@gmail.com

Kasserer:
Poul Fejer Christiansen
Muldhøjvej 7
46 76 80 24
christiansen.herring-
lose@mail.dk

Sekretær:
Kim Vangsgaard
Brøndbakken 9
46 76 22 82
ktv@mail.dk

Medlem:
Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97 
malene@herringlo-
esegaard.dk

Suppleanter:
Christian Sørensen
Skolegyden 2
46 76 91 66 
csalexander@live.dk

Jens Hansen
Korskær 29
46 76 92 55
jens@fholm.dk

Kontaktpersoner 
i Herringløse

Vagttelefon: 70 26 27 81
hjemmeside: www.hvand.dk

Arkivet 
Arkivets faste åbningstid 
i 2017 er første torsdag 
i måneden kl. 17-19. 
Besøg i arkivet kan 
desuden aftales ved 
henvendelse til Christian 
(46769166) eller Helle 
(20325363).

Hjemmeside
http://herringloeseportal.
wixsite.com/portalen

Henrik Lauridsen
Skolegyden 3
+352 621 368 540
h.lauridse@eib.org

Facebook
Herringløse Landsby - “Due-
slaget”: www.facebook.com/
groups/1085798388134343/

Herringløse på godt og godt: 
www.facebook.com/groups/
herringloese/



Herringløse Tidende
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