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Aktivitetskalender 
22/5: Plantedag kl. 10 ved gadekæret
29/5: Loppemarked kl. 9,30 ved gadekæret
23/6: Sct. Hans kl 19,30, sportspladsen ved skolen
12/9: Borgermøde kl. 19 om gadekær og gadekærs-
planer. Skolen.
7/11: Borgermøde kl. 19 om skole, trafik og energi-
landsby. Skolen.
9/1: Borgermøde kl. 19 om rekrative områder om-
kring Herringløse. Skolen

Livets gang i Storkereden

Så har vi sagt farvel til vores sommerfugle-
børn. De er nu startet i SFO og dermed et nyt 
kapitel i deres liv. For en stund er vi blevet lidt 
færre på stuen, men vi keder os så sandelig 
ikke.
Vi har fået nogle flotte nye plantekasser og 
dem skal vi have plantet til her i løbet af maj 
måned. Vi planter  gulerødder, ærter, kartofler, 
bønner m.m. Alt sammen noget vi kan grave 
op eller plukke og spise til efteråret – mums, 
hvor vi glæder os.
Her i maj har vi også inviteret bedsteforældre 
eller en voksenven til at komme og hjælpe 
os med at plante blomster i vores små plan-
te-kasser. Her bliver så flot til sommer med 
blomster og planter.
Vores høns trives og vi har planer om et par 
stykker mere inden sommerferien.
Vi er kommet godt i gang med at bruge vores 
bålhytte. Udover at hygge omkring bålet, har 
vi også bagt brød og brændenældepande-
kager på bålet.
I vuggestuen har de også om krible-krable 
dyr. De er ude og løfte sten og gamle større 
grene, så de kan se alle de små spændende 
dyr, der bor der.
Det var alt for denne gang. 

Storkehilsner fra 
børn og personale i 

Børnehuset Storkereden
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Landsbyrådet afholdt som bekendt general-
forsamling den 12. april på Herringløse Skole.
Vi har skrevet en kort opsummering af mø-
det i Tidende på side 4, og hele referatet kan 
læses på HH-portalen.

Landsbyrådet afholder igen i år Sct Hans på 
Herringløse, se indbydelse på side 11.

Landsbyrådet afholder 3 planlagte borger-
møder i Herringløse.

• Den 12/9-16 kl 1900 på Herringløse 
skole:  gadekær og gadekær planer.

• Den 7/11-16 kl 1900 på Herringløse 
Skole: trafik og energilandsby

• Den 9/1-17 kl 1900 på Herringløse Skole: 
Rekreative områder omkring Herringløse

Landsbyrådet vil takke Kim Greiff for et stort 
arbejde gennem 13 år i Landsbyrådet som 
kasserer. På vores GF fik Kim en gave fra 
landsbyen og landsbyrådet. 

Nyt fra Landsbyrådet

Det er som altid muligt at indbetale medlemskontingentet vha. vedlagte girokort, eller ved 
kontant betaling til foreningens kassér. Hvis man ønsker at foretage indbetalingen via 
bankoverførsel kan flg. registrerings- og kontonummer benyttes: 1551 16889903. 
Husk at angive navn og adresse ved betaling med girokort og bankoverførsel. 
Der arbejdes desuden på at oprette en mobilepay løsning.  Vi håber at have denne klar 
ca. til Skt. Hans.  Kasper Reck-Nielsen

Betaling af medlemskontingent 

Landsbyrådet takkede Kim Greiff for et stort arbejde gennem 13 år i Landsbyrådet som kasserer.
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Det fulde referat kan findes på  
www.hh-portalen.dk.

Der blev tirsdag d. 12/4 kl. 19.00 afholdt gen-
eralforsamling i Herringløse landsbyråd på 
Herringløse skole. Der var ca. 68 fremmødte 
og udover valg af bl.a. nye medlemmer til 
bestyrelsen blev der også taget stilling til en 
række indkomne forslag. Niels Grosen blev 
valgt som dirigent og som referent Kasper 
Reck-Nielsen. 

Anders Gøricke aflagde formandens be-
retning, som bl.a. omhandlede landsbyrå-
det og Ni-gruppens nye opbevaringsrum på 
skolen, en ny collage om livet i Herringløse 
der er blevet hængt op på skolen, det nye 
lokalhistoriske arkiv ved Christian Sørensen, 
ungdomsborgermøde ifm. den nye bålhytte, 
borgermøde om indbrud og hvordan man skal 
forholde sig hvis man observerer mistænkelig 
aktivitet i byen, Skt. Hans festen, indvielsen af 

den nye bålhytte, oprensning af det vestlige 
gadekær, sti til Gundsømagle sø, trafikken 
i Herringløse og chikanen på Østrupvej der 
blev fjernet efter fælles pres, energilandsby 
og endelig planer om et nyt juletræ, da det 
gamle er blevet for stort. 

Der var herefter en række spørgsmål til beret-
ningen, især omkring det aflyste borgermøde 
om stier tilbage i november og arbejdet med 
stier generelt. 
Der blev udtrykt utilfredshed med at bestyrels-
en har diskuteret stier på bestyrelsesmøder 
og indkaldt til borgermøde herom, da det på 
generalforsamlingen i 2015 blev besluttet at 
der ikke måtte arbejdes med stier. 
Anders Gøricke undskyldte på bestyrelsens 
vegne og forklarede og bestyrelsen forklare-
de, at der var blevet vedtaget modstridende 
forslag i 2015, hvilket havde skabt forvirring, 
og at man ønskede friheden til at diskutere 
muligheder. 

Resumé af 
Generalforsamling 2016
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Martin Poulsen fremførte, at bestyrelsen 
havde brudt sit mandat og opfordrede til et 
mistillidsvotum til bestyrelsen. Efter længere 
diskussion blev formandens beretning vedta-
get med stemmerne 31 for og 14 imod. 

Kim Greiff afgav kassérerens beretning, som 
blev godkendt uden væsentlige kommentarer.
 
Herefter blev en række indkomne forslag be-
handlet. 
En række forslag til vedtægtsændringer, stil-
let af Morten og Christine Nielsen, blev disku-
teret først. 
Der blev vedtaget ændringer ifm. paragraf 13 
(vedr. dagsorden for generalforsamling) og 
paragraf 20 (vedr. afstemninger). 
Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring 
af paragraf 16 (offentliggørelse af referat fra 
bestyrelsesmøder), hvilket også blev vedta-
get. 
Herudover var der to forslag som ikke omhan-
dlede vedtægterne. 

Det første, stillet af Morten og Christine Niels-
en, havde til formål, at fjerne legepladsen 
med sten og stammer ved vestre gadekær. 
Forslaget blev ikke vedtaget, men der var ge-
nerel enighed om, at fortsætte diskussion, fx. 
på et borgermøde. 

Det andet forslag, stillet af Martin Poulsen, 

omhandlede øjeblikkeligt stop af arbejde med 
stier. 
En længere diskussion fulgte, om bl.a. vildt, 
herlighedsværdi og hunde i snor. 
Bestyrelsen argumenterede imod forslaget af 
hensyn til den frie diskussion og påpegede, at 
arbejdet med stier har fungeret i 10 år. Forsla-
get blev ikke vedtaget. 

Grundet vedtægtsændringer i 2015 var besty-
relsesmedlem Claus Nørgaard på valg igen. 
Kim Greiff meddelte desuden at han trak som 
kasserer. 
Som ny kasserer blev Kasper Reck-Nielsen 
valgt. 
Der var herefter valgt til to bestyrelsesposter. 
Der var fire kandidater til posterne og efter 
hemmelig afstemning blev Claus Nørgaard 
genvalgt og Christian Gervø blev valgt som 
nyt medlem. 
Herudover var der valg af to suppleanter, hvor 
Henrik Lauridsen og Johanna Skotte blev  
valgt. 

Afslutningsvis blev det besluttet at fastholde 
medlemskontingentet på 125 kr./år, og efter 
en kort diskussion om en kommende velkom-
stpakke til nytilflyttere, takkede Lars Thomsen 
på vegne af vandværkets bestyrelse for pris-
en som årets Herringløse-borger. Eftersom 
der herefter ikke var flere indlæg afsluttede 
Dirigenten ca. kl. 23.00 generalforsamlingen. 
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I AMBA har vi i flere år søgt bevillinger til at få 
udskiftet de 12 Velux vinduer samt flugtvejs-
døren i det, der nu er blevet kondirum. De ek-
sisterende er meget gamle.
Det er nu lykkedes at få kommunen til at 
betale noget af gildet, så vi forventer, at de 
bliver skiftet i løbet af sommeren.

Nyt fra AMBA: Nye 
vinduer og WiFi

Vi har fået installeret 
Wi-Fi.
Det har været et 
ønske fordi det er 
meget få net udby-
dere, der leverer et 
brugbart signal i fest-
lokalerne nu kan alle 
komme på nettet!

 
Vh. Leo

Ni-gruppen siger tak til de 34 
personer der kom til vores 
vinsmagning den 8. april. 
Det var en utrolig vellykket 
aften, stemningen var i top, 
vinen var god og der blev spist 
godt af vores anretning af ost 
og pølse. 
Tak til Camilla Jacobsen, der 
havde bagt det vidunderlige 
”gryde-brød”.

Stor vin hilsen 
fra Ni-gruppen

Velbesøgt vinsmagning
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Loppemarked i Herringløse 
Søndag d. 29. maj kl. 9.30-15.30 ved vestlige gadekær –  Herringløse 
Bygade. Ved 12.00 tiden spiller Cornet ”JAZZ” Ole m. band

Kaffe, kage, øl, sodavand, og pølser kan købes

kom og kig
kom og køb 
kom og sælg 
kom og hyg jer

Stadepladser lejes for 125 kr. hos: Tine Svitzer  26151478

Der skal indbetales på MobilePay ved tilmelding, der er bindende uanset vejr og 
vind. I er ikke meldt til før I har talt med Tine Svitzer.

Med venlig hilsen 
Ni-gruppen
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Generalforsamlingen 2016

Formanden afgav sin beretning om forenin-
gens aktiviteter som formand. De fremmødte 
blev indledningsvis bedt om at supplere med 
eventuelle kommentarer undervejs i tråd med 
indkaldelsen til generalforsamlingen, som 
netop havde inviteret til en bred drøftelse af 
foreningens aktiviteter. Bestyrelsen konsta-
terer at aktiviteterne har forløbet godt i det 
forgangne år. Økonomien er fortsat rimelig 
– om end med et begrænset underskud jf 
også den senere gennemgang af regnskabet. 
Bestyrelsen konstaterer fortsat, at der ikke er 
opland og opbakning til at have mange for-
skellige faste hold i Herringløse men at der 
er behov for at fokusere på de eksisterende.

Bestyrelsen har løbende drøftelser heraf. 

Bestyrelsen modtager også input fra flere 
sider til ting der kan prøves af. HIF in-
formerer tillige via Herringløse-Hvedstrup Ti-
dende løbende om at nye tiltag er mere end 
velkomne i HIF – både faste aktiviteter og ad 
hoc. Indsatsen fra tidligere år med at få flere 
til at bruge gymnastiksalen er fortsat i 2015. 

Der har ikke været foretaget større invest-
eringer i 2015. Bestyrelsen vurderer at de 
fysiske rammer er passende og i god stand 
i forhold til det aktuelle behov. Foreningen 
har fornyet lejekontrakten med AMBA. Tak til 
AMBA for de konstruktive drøftelser herom. 
Leje og rengøring udgør de suverænt største 
udgiftsposter for HIF, hvorfor fokus herpå er 
nødvendigt for foreningen.

Bestyrelsen har holdt 2 møder i løbet af året 
– ud over generalforsamlingen. Herudover 
klarer bestyrelsen den daglige drift primært 
via mails og telefon. Det fungerer godt.

Om holdene kan oplyses følgende:
Børnegymnastik blev desværre heller ikke til 
noget i denne sæson. Umiddelbart vurderes 
der ikke at være grundlag for et hold. Sumba 
fitness holdet kører godt. Tak til Pia og Lisa for 
at der blevet et godt hold ud af det.  Hockey 
kører stille og roligt, som det plejer. Aktive 
pensionister fungerer efter det oplyste også 
godt. Motionsrummet må fortsat betragtes 
som den store succes. Nu med knap 90 betal-
ende medlemmer. Tak til Sune for det store 
engagement. 

I lighed med tidligere år udsendte bestyrelsen 
igen i år et takkebrev til alle sponsorer bilagt 
faktura vedrørende opkrævning af sponsor-
bidrag. Bestyrelsen må konstatere at der fort-
sat er behov for at skaffe sponsorer, men det 
er vanskeligt. Bestyrelsen konstaterer også, 
at de forskellige lokale foreninger kappes om 

Nyt fra HIF: Gode aktiviteter 
og rimelig økonomi
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de samme sponsorer hvilket ikke gør sagen 
nemmere. Indkaldelsen til generalforsamlin-
gen er sket ved omdeling af en folder, hvor 
sponsorerne var opført – og dermed blev by-
ens borgere også gjort opmærksom herpå. 
Der var en kort drøftelse af mulighederne for 
at finde sponsorer, herunder enkelte forslag 
til potentielle emner. Bestyrelsen følger op 
herpå.

Afslutningsvis fortalte Lars Hansen om faste-
lavnsfesten 2015. Fastelavnsfesten i 2015 
blev igen i 2015 ramt af et faldende antal delt-
agere. Bestyrelsen vil i 2016 benytte A-skil-
tene til at reklamere for fastelavnsfesten som 
afholdes søndag den 7. februar 2016. Men 
uanset antallet af faldet i deltagere påtænker 
bestyrelsen at fastholde arrangementet da 
fastelavnsfesten er en vigtig del af byens liv, 
og de fremmødte børn og voksne får både 
hygget, snakket og grinet sammen. 

Regnskab for HIF 2015
De væsentligste poster var klart udgifterne til 
lokaleleje og rengøring. Her havde forenin-
gen haft en række drøftelser, herunder med 
Amba. Der var et fortsat behov for fokus på 
rengøringsudgifterne og mulighederne for 
tilpasning af niveauet for rengøring. Besty-
relsen konstaterede samlet set, at der var et 
fornuftigt grundlag for driften af foreningen 
fremadrettet i økonomisk balance.

Bestyrelsens sammensætning kan du i øvrigt 
se på bagsiden af Tidende.

Hold i sæsonen 
2016/2017
Det er ikke for tidligt at tænke på hvilken aktiv-
itet du vil melde dig til i næste sæson. 

Her kan vi tilbyde følgende hold:
Zumba. 2 gange om ugen mandag kl 18.45 
til 19.45 og onsdag kl 20 til 21 Holdstart i uge 

34. Pris for af dagene er 450 kr for hele sæ-
sonen. Hvis begge hold 650 kr.. Pia er vores 
uddannede instruktør. Kontakt Lisa hvis du vil 
tilmelde dig til. Du kan også melde dig til ved 
holdopstart☺

HIF driver fortsat et lyst, hyggeligt og ud-
fordrende motionsrum på 1. sal i ”hallen” v. 
skolen på Hvedstrupvej. Vi er aktuelt 40 regis-
trerede brugere, heraf flere familiekontingent-
er, og har altid plads til flere. Prisen er DKK 
300,-/halvår for et enkeltkontingent eller DKK 
600,-/halvår for husstandskontingent – betal-
ing opkræves i januar og juli via e-mail.
Når din interesse nu er vakt, så kontakt Sune 
Tüxen Jørgensen på Skolegyden 2 / sunetj@
hotmail.com / 42242359 og få udleveret din 
nøgle til yderligere velvære☺

Herringløse-
legene 2016
HIF pusler med tanken om at arrangere en 
idrætsdag for byens borgere, store som små, 
i løbet af sommeren 2016.
Tanken er at samle interesserede til en (eft-
ermid)dag på sportspladsen v. skolen, hvor vi 
vil spille fodbold, rundbold, petanque, kroket 
mm.
Parallelt med, og i særdeleshed efter, sport-
saktiviteterne vil der være mulighed for at 
grille sit medbragte kød, spise sin sunde salat 
og drikke sine kolde øl og vand, mens man 
evaluerer dagens resultater med sine naboer, 
holdkammerater og nye bekendtskaber.
Vi vil melde ud via byens Facebook-gruppe 
(”Herringløse på godt og godt”) - samt ”kas-
serne” og A-skilte – hold derfor øje med disse 
hen over sommeren.
Da konceptet er noget vejrafhængigt, vil var-
slet være relativt kort – vi regner med 7-10 
dage.
På gensyn til en dag med sved på panden i 
den danske sommer!

/HIF
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MIN BUTIK                

Kunsthåndværk og gaveartikler
Efter ophørsudsalg i marts og april er butikken nu lukket

grundet manglende kundebesøg.

Fremover vil koncentrationen dreje sig om, at finde penge
til vandboringer i Gambia.

Som tidligere nævnt var glæden enorm i Bakary Samboya,
for, at kunne få rent drikkevand.

Butikken vil fremover byde på Gambianske produkter, samt
produkter vi selv eller andre fremstiller - altså - varer man 

ikke ser andre steder. En del af butikken vil indrettes til sy stue.

Salg fra butikken og vores foredrag skal fremover øge 
muligheden for, at berige Gambianerne med vand. Vi har nu penge til

èn boring, men arbejder ufortrødent videre for flere.

I næste nummer vil komme nærnere information om butikken.
Man vil altid være velkommen til, at kontakte mig 

på mobilmr.: 22 818 929.        
  Mvh. Mona

Tak til 
Lisbeth

Efter 17 år i Ni-gruppen, 
ønsker Lisbeth Von 
Spuur, at stoppe for 
denne gang. Lisbeth har 
som den sidste i grup-
pen været med fra start-
en, og har på den måde 
været med til adskillige 
små og store arrange-
menter. 
Os der er tilbage i grup-
pen vil sige dig tak for 
denne gang og ønske 
dig pøj pøj. Vi ved du 
skal ligge og fylde vin-
druer i dig når der er tid, 
du har jo øvet dig, og 
mangler bare kronen og 
så lidt tyl.
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Sct. Hans aften
Landsbyrådet arrangerer igen i år det traditionelle Sct. Hansbål 

på sportspladsen d. 23/6 kl 19.30
Der vil være mulighed for at købe øl, vand, vin og pølser.

Båltaleren er endnu ukendt, men vil med garanti give aftenen end-
nu et hyggeligt islæt og vi skal naturligvis synge midsommervisen. 

Heksen står børnene i Herringløse Børnehave for at fremstille.
Vel mødt!

Landsbyrådet har besluttet at lave en velkomstpakke for alle ny 
tilflyttede husejere i Herringløse. Pakken består i et nummer af  

Tidende, andre informationer om området og en blomst som afle-
veres af  en repræsentant af  Landsbyrådet, som også stiller sig til 

rådighed for eventuelle spørgsmål, som man har som ny i byen.
Vi håber med dette at gøre det lettere at flytte hertil 

og få folk engageret i vores landsby.
Andre forslag til hvad en pakke kan indeholde modtages gerne

 - henvendelse til undertegnede.

På bestyrelsens vegne
Lotte 29790609

Velkomstpakke til 
nybagte husejere i Herringløse
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Har du fået lavet for mange tomatplanter men 
mangler en agurkplante?
Eller har du for mange tallerkensmækkere og 
gerne vil bytte til en jernurt?
Jamen, så kom ned til gadekæret søndag den 
22.maj kl.10, hvor vi holder plantebyttedag.
Alle andre planter til haven er selvfølgelig 
også velkomne – så måske kan du få en 
spændende plante med hjem.
Kom også selv om du ikke har nogen planter 
at bytte med, da vi også skal udveksle have 
erfaring over en kop kaffe og lidt kage.
Har du/I spørgsmål til dette eller ideer til frem-
tidige arrangementer så kontakt os.

De bedste hilsener og på gensyn
Lisbeth von Spurr   tlf: 21929387  

von.spurr@gmail.com

Plantebytning
og havesnak 
ved gadekæret

Helle Normind    tlf: 20576208
hellenormind@gmail.com

Birte Fromberg   tlf: 46769306
birte.fromberg@icloud.com
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- Randi Jensen har indleveret et stort ringbind 
med presseklip om Herringløse 1970-2015, 
samt et ringbind med presseklip om ”Brug-
sen” i Ågerup
- Kirsten Roslev har indleveret billeder, fotos 
og dokumenter fra Gammelsøgaard
- Kim Greiff har indleveret presseklip og do-
kumenter fra Landsbyrådets virkeområde

Amba/Christian/46 76 91 66
Vi søger en fanestang!

Nyt i arkivet

Presseklip. Gammelsøgaard 1920’erne

4 storke i alleen til Gammelsøgaard 1939

Kaffesalon 
for kvinder 
holder 
sommerferie
Kaffesalon for kvinder i Herringløse og omegn
på Ryttergaarden, Rytterkær 2 holder som-
merferie i juni, juli og august 2016.

Efter sommerferien starter kaffesalon igen  d. 
6. september 2016 kl. 19.30.
Se mere i august-udgaven af Herringløse Ti-
dende.

 
Mange hilsener                                               

Gertrud,  Rytterkær 2                  
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Debat
De efterfølgende indlæg i resten af dette 
nummer af Herringløse Tidende er per-
sonlige holdninger fra borgere i byen.

red

Så kom vi igennem endnu en spektakulær 
generalforsamling i Landsbyrådet, eminent 
godt ledet af Niels Grosen. 

Uforbeholden undskyldning fra formanden 
Det var en glædelig overraskelse for mange, 
at Landsbyrådets formand kom med en ufor-
beholden undskyldning for, at have overskre-
det sine beføjelser i arbejdet med at etablere 
stier over land. 
Rigtig ærgerligt var det til gengæld også, 
at mandatet til det videre arbejde med stier 
blev trumfet igennem med ganske få stem-
mer. Den afgørende afstemning var tydeligt 
præget af truslen fra bestyrelsen om, at træde 
tilbage, hvis den ikke fik sit sti-mandat. Alt i 
alt et vældig smart strategisk træk, som viste 
sig at blive et nødvendigt trumfkort, der med 

opbakning fra uforbeholdne trofaste støtter 
sikrede bestyrelsens overlevelse. 
Det bliver interessant at følge sti-gate de kom-
mende år. Lige så spændende bliver det – vel 
og mærket hvis stier over land nogensinde 
bliver en realitet – om det vil lykkes landsby-
politiet, at få afrettet borgere og hunde, så de 
lærer at hundeluftning foregår i snor, at man 
ikke smider hundelorteposer, sodavandsdås-
er og madpakkepapir andre steder end i en 
skraldespand, at man ikke fodrer dyr og især 
ænder (!), og i øvrigt heller ikke tramper rundt 
i kornet og vildtets gemmesteder. 

CrossFit på væltet lastbil 
ved vestre gadekær 
Og så var der debatten om den væltede last-
bil, øjebæen, hundepissoiret og CrossFit-
anlægget ved vestre gadekær. Kært barn har 
mange navne og sjove funktioner. Vigtigt er 
det i hvert fald, at der er noget ”street” at lege 
på, når nu hinkeruder, sjippetove, dåseskjul, 
kridt og krig ikke længere er in, og voksne, 
børn og hunde hellere vil dyrke CrossFit på 
en træstamme ved gadekæret. Det er nemlig 
smart... det gør de også på NørreBronx! Et 
flertal på sidste års generalforsamling beslut-
tede at ”den væltede lastbil” skulle fjernes. Til 
trods for sidste års beslutning ”pryder” den 
stadig græsplænen ved gadekæret og ikke 
mindst diskussionerne til generalforsamlin-
gen. Måske skulle ”den væltede lastbil” fre-
madrettet få sit eget punkt på den vedtægts-
bestemte dagsorden? 
Ikke desto mindre kan jeg forstå at ”den vælt-
ede lastbil” vil indgå i et større projekt om 
oprensning og renovering af gadekærene i 
byen, blandt andet under forudsætning af at 
andefodringen bliver standset. 

Det er indtil videre uvist hvad der skal til for at 
sætte gang i renoveringen af østre gadekær, 
som langt fra er fyldt med ænder, men deri-
mod en stor, grøn boblende suppe, som Shrek 
ville elske. Et forslag fra kvalificerede fagfolk 
skulle være under opsejling. Det bliver særde-
les spændende at blive indviet i ideerne, og 
særligt i betingelser og forudsætninger for 

Væltet lastbil 
og sti-gate rystede 
taburetter til 
generalforsamlingen 
i Herringløse 
Landsbyråd
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Herringløse Dyreklinik
Skolegyden 3,Herringløse
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projektets udmøntning, og de konsekvenser, 
der eventuelt måtte følge med. 

Elastiske vedtægter 
Mange forslag til vedtægtsændringer blev 
nedstemt. Der var for meget ”elastik” i for-
slagene. Det vil være alt for besværligt og 
tidskrævende for bestyrelsen, at skulle høre 
borgere og medlemmer om dit og dat, og i 
øvrigt administrere en besværlig kattelem, der 
kunne give anledning til flere krav om borger-
inddragelse... 
Paradoksalt nok blev et forslag om en lettere 
og mere gennemsigtig kontingentopkrævn-
ing, der samtidig kunne have bidraget til at 
lette en travl bestyrelses tidskrævende arbe-
jde, også nedstemt.
Plads til kritikere og ytringsfrihed for tilflyttere? 
Under en ophedet debat, informerede Lands-
byrådets øverste ledelse om at kritiske røster 
ikke har deres plads i klubben med en klar 
besked om at ”du kan jo bare melde dig ud”. 
Sidst på en lang aften blev en kvindelig ”tilflyt-

ter” med ”kun” 11 år på bagen som borger i 
Herringløse, mindet om, at man da ikke kan 
have en mening om ting i landsbyen med 
så lille anciennitet. Så vidt jeg husker er for-
manden og store dele af bestyrelsen vist også 
selv tilflyttere ... 
Ja, der var gang i Andeby den aften.
Held og lykke til formand og bestyrelse. 

Venlig hilsen 
Christine & Morten Nielsen 

Herringløse Bygade 23 
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Invitation til eftertanke
Dette års generalforsamling i Landsbyrådet, 
har endnu en gang givet stof til eftertanke. 
Måske er der andre end os, der sidder tilbage 
med samme mærkelige fornemmelse efter 
den begivenhedsrige aften?

Hvornår er der fuld opbakning til LBR?
Man kan spørge sig selv, hvor mange 
medlemmer bestyrelsen anser for nødven-
dige for at være repræsentativ for hele byen? 
10, 40, 60, 150? Hvor er grænsen for, hvornår 
Landsbyrådets formand har carte blanche til 
at udtale sig på HELE Herringløses vegne 
overfor Roskilde Kommune m.fl.?
Formanden har ved flere lejligheder gjort 
opmærksom på at ”hvis ikke man er enig, 
kan man bare melde sig ud”. Hvad så hvis 
medlemstallet på den baggrund falder til un-
der halvdelen af byen husstande? Skal det da 
stadig være muligt for Landsbyrådet at køre 
projekter igennem, som kan have konsekven-
ser for flertallet, og tale på alle borgeres veg-
ne?
Eller skal vi have flere selvstændige Lands-
byråd, som hver især arbejder for egne ”valg-
programmer”, projekter og ideer, i stil med et 
politisk parti? 

Generalforsamling med selektiv adgang?
Et par dage inden generalforsamlingen talte 
vi med en borger, som var blevet nægtet 
optagelse i Landsbyrådet med forklaring om 
at regnskabsåret var afsluttet, og at der var 
lukket for optag af nye medlemmer inden 
afviklingen af dette års generalforsamling. 
Vedkommende ønskede at udøve sin indfly-
delse via sin stemmeret til generalforsamlin-
gen. Bestyrelsen havde tilsyneladende glemt 
vedtægternes rummelighed, som netop an-
giver at ”optagelse af nye medlemmer med 
stemmeret kan ske indtil generalforsamlin-
gens åbning” (jf. §12 i vedtægterne). Heldig-
vis blev medlemmet alligevel optaget.
Med den yderst grundige check-in ved gen-
eralforsamlingen, som vi oplevede, samt 
vedtægternes §12, er det fortsat en gåde, 

hvordan det kunne lykkes et ikke-medlem, 
som pludselig dukkede op over en time efter 
generalforsamlingens åbning, at opnå øjeblik-
keligt medlemskab og tilmed en stemmesed-
del – ovenikøbet uden betaling af kontingent? 
Særligt når en anden borger, som endnu ikke 
var medlem, blev afkrævet øjeblikkelig betal-
ing ved ankomst for overhovedet at få adgang 
til salen. 

Formål og vision for Landsbyrådet
Vi mener der er behov for en diskussion om 
Landsbyrådet fremtidige eksistens med den 
linje, der er lagt for dagen de senere år. I 
vores optik bør Landsbyrådet holde sig fra 
at gå ind i sager der skaber konflikt og ufred, 
og der bør tages hensyn til selv den enkelte 
borger, medlem som ikke-medlem. Landsby-
rådet bør være en tillidsvækkende og uvildig 
repræsentant for HELE Herringløse, og ikke 
kun for udvalgte borgere og områder i byen, 
Roskilde Kommune, byrådspolitikere eller an-
det godtfolk.
Bestyrelsen bør se sin egen rolle grundigt 
efter i sømmene, og omhyggeligt sikre at per-
sonlige kampe og politiske holdninger holdes 
helt udenfor bestyrelsesarbejdet.  
Der er brug for at fortsætte en gennemgribende 
revision af vedtægter og formål, som skal 
være styrepinden, der kan få Landsbyrådet 
tilbage på sporet til det, der engang var den 
gode intention. 
Vi ønsker os et Landsbyråd, som ”skruer lidt 
ned for blusset” og ikke blander sig i forhold, 
der har negativ konsekvens for hverken grup-
per eller den enkelte. Vi har ikke brug for et 
Landsbyråd, der kæmper indædt for at få plac-
eret et navn på en mindetavle over gennem-
førte projekter og mærkesager. En bestyrelse 
behøver jo ikke partout at opfinde nye store 
opgaver for at berettige sin eksistens. 
Vi ønsker os et Landsbyråd, der i fredelige 
takter skaber harmoni og glæde for Herring-
løses borgere på tværs af interesser, og med 
respekt for hinandens forskelligheder og hold-
ninger. 

Christine & Morten Nielsen
Herringløse Bygade 23
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Allerførst vil jeg sige tak for de rosende ord 
om min ledelse af Landsbyrådets nyligt over-
ståede generalforsamling. Dernæst skal jeg 
sige, at jeg ved modtagelse af jeres indlæg 
til denne udgave af Tidende, ser, at der jo i 
indlægget også er en vis kritik af afviklingen af 
selvsamme generalforsamling, og jeg synes 
derfor, det er naturligt, at jeg, som dirigent, 
svarer på denne kritik. Derudover er der, efter 
at have læst jeres ”læserbrev”, faktisk flere 
ting end blot en reaktion på generalforsamlin-
gens gennemførelse, som jeg synes, jeg vil 
dele med jer – derfor dette indlæg. 

Først til det formelle omkring generalforsam-
lingens gennemførelse. I anfægter i jeres 
indlæg, at et potentielt medlem i dagene op 
til generalforsamlingen var blevet nægtet 
optagelse. Som jeg forstår det, var der en 
vis forvirring om en indmeldelse, men den 
pågældende person blev meldt ind, og havde 
mulighed for at deltage i generalforsamlin-
gen, helt som vedtægterne jo ganske rigtigt 
foreskriver. I skriver endvidere, at et ikke-
medlem dukkede op 1 time inde i seancen, 
og opnåede stemmeret. Jeg går ud fra, at I 
hentyder til beboeren på ejendommen, der 
ligger umiddelbart ved siden af skolen. Mig 
bekendt fik denne person ikke stemmeret, 
men dog mulig for at tale, hvilket vel er helt i 
demokratiets ånd. Som I givetvis bemærkede 
superviserede jeg som dirigent alle afstem-
ninger og optællingen af stemmer i forbindel-
se hermed. Stemmerne blev jo afgivet ved at 
løfte de udleverede stemmekort i vejret, og til 
mit vidende fik den pågældende ikke et stem-
mekort, og har dermed heller ikke stemt. Det 
er helt afgørende at hæfte sig ved, at langt de 
fleste afstemninger jo blev afgjort med et stort 
flertal, og at såfremt der måtte have været en 
enkelt ”uautoriseret” stemme, ville dette ikke 
have haft nogen indflydelse på udfaldet på 
nogen af de mange afstemninger. Ved valget 
af bestyrelsesmedlemmer blev der foreta-
get hemmelig afstemning, og optællingen af 

Replik til indlæg af 
Morten og Christine

stemmerne viste, at antallet af stemmer ko-
rresponderede med antallet af fremmødte 
medlemmer, hvilket yderligere underbygger, 
at kun stemmeberettigede afgav stemmer. 
Jeg mener ikke, at man med rimelighed kan 
anfægte, at nogen afstemninger ikke har 
givet et retvisende billede af de fremødtes 
synspunkter og at der ikke under selve gener-
alforsamlingen fra nogen side blev ytret noget 
omkring procedurefejl, ej heller fra jeres side, 
tjener vel yderligere til at støtte, at tingene 
forløb som de skulle.  Afslutningsvis om dette 
emne vil jeg derfor tillade mig at konkludere, 
at generalforsamlingen ud fra et synspunkt 
omkring formalia blev gennemført på et fuldt 
forsvarligt grundlag.

Som nævnt indledningsvis gav jeres in-
dlæg også, som I jo selv lægger op til, stof 
til mere generel eftertanke hos mig. I har jo 
ordet i jeres magt, og anvender flittigt dette 
i jeres indlæg.  Men husk nu, at den der har 
evnen, også har pligten. Jeg synes, at I gør 
det modsatte af det, I selv prædiker – I ønsker 
et Landsbyråd, der ikke skaber konflikt og 
ufred, men jeg oplever, at I med tonen i jeres 
indlæg i høj grad selv bidrager at fastholde 
den omtalte ufred og konflikt. Personer med 
jeres ressourcer og åbenlyse intellektuelle 
kapacitet bør vel nærmest have en form for 
forpligtelse til at søge at samle og ikke dele. 
Min afsluttende bøn til jer, og alle andre der 
engagerer sig i arbejdet i vores landsby, skal 
være, at begynde at arbejde aktivt for at 
stoppe grøftegravningen i Herringløse og i 
stedet begynde brobygningen. Lad os nu for-
søge at samles og ikke deles, og lad os alle 
bidrage konstruktivt hertil.

Med de bedste intentioner og hilsner
Niels Grosen

Debat
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Jeg har boet i Herringløse næsten hele mit 
liv. Efter min barndom, og derefter nogle år i 
København, fik jeg lokket Sune til, at vi skulle 
overveje at overtage mine forældres hus, når 
de var klar, og flytte ud til min dejlige hjemby. 
Det blev efter en del overvejelser en realitet, 
og nu bor vi i de skønneste omgivelser med 
rare naboer og et dejligt sammenhold.

Der er især to grunde til, at jeg elsker at bo i 
Herringløse. Den ene er naturen! Jeg elsker 
natur, gåture, fuglekvidr og frisk luft, og jeg 
har haft stor glæde af det som barn og har 
stor glæde af det nu, som voksen. Den an-
den grund er den dejlige stemning i byen og 
det uvurderlige gode naboskab. Vi har altid 
socialiseret med naboerne og låner gerne en 
pakke gær, et sommerhus eller hænder til at 
passe dyr - og visa versa med de fleste ting. 
Det fungerer!

Jeg er dog blevet lidt bekymret, for stemnin-
gen er pt. ikke lige så god, som den plejer at 
være. Jeg var desværre ikke selv til stede til 
generalforsamlingen i Landsbyrådet, men kan 
forstå, at flere er gået hjem med ondt i maven 
og en rigtig dårlig fornemmelse. Derudover 
forlyder det, at retorikken ikke var i orden, og 
at stemningen tenderede direkte ubehagelig. 
Jeg fornemmer, at byen er ved at splitte op i 
to lejre.
Er der noget, der så vigtigt at arbejde for i 

Mit hyggelige 
Herringløse

byen, at den bliver splittet ad? Selvfølgelig 
skal vi kunne diskutere tingene i en demok-
ratisk proces, men der er vel ikke grund til 
rode i ting, der 100% sikkert vil give KÆMPE 
ballade.

I vores lille by har vi råd til at tage hensyn til 
næsten alle, men jeg synes ikke, at vi har råd 
til at gå direkte imod ønsker fra et mindretal 
i byen. Kerneværdier for denne by er hygge, 
harmoni og fred - det er de i det mindste for 
mig -og hvis et større mindretal er stærkt util-
fredse, eller direkte kede af det, så går det 
bare ikke!
Jeg kan godt leve med en by, der ikke er un-
der konstant udvikling. Jeg foretrækker en by i 
balance fremfor en i udvikling, hvor der er uro 
og frygt for, hvad det næste bliver.

Jeg så gerne, at vi arbejder fælles om at 
styrke sammenholdet i byen, tager  hensyn 
til så mange som muligt og lader være med 
at træde folk for meget over tæerne. Hvis vi 
mister respekten for de enkelte mennesker og 
deres ejendomme, så kommer det ikke til at 
fungere.  

Alt hvad der bliver diskuteret, som angår 
byen, skal selvfølgelig være fuldstændig 
åbent for alle. Åbenhed er nøglen til tilfred-
shed! Ved åbenhed og gennemsigtighed fås 
mindre usikkerhed, mindre utilfredshed og en 
styrkelse af tillid til, hvad der foregår. Og er 
vi ikke alle sammen interesseret i at gøre så 
mange som muligt tilfredse? Det kræver som 
et minimum, at vi lytter til, hvad hinanden har 
at sige, om man er nytilflytter eller gammel i 
gårde.

Vi har en unik lille landsby, som jeg synes, vi 
skal passe godt på. Det er os alle sammen, 
der er med til at bestemme, hvordan vi skal 
have det her i byen. Måske er det ok at byud-
viklingen går lidt i stå for derved at genvinde 
lidt harmoni, frem for at disharmonien spreder 
sig og byen splittes yderligere.

Louise von Gersdorff Jørgensen
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Der er så hyggeligt på landet og derfor er vi 
mange der nyder at bo her i Herringløse. Men 
der er desværre et MEN og det kom tydeligt 
frem, til vores generalforsamling på skolen i 
april. Vi er så heldige at have et landsbyråd. 
En gruppe beboere der frivilligt vil gøre noget 
godt for byen men de har desværre misfor-
stået deres rolle. De er en selskabelig foren-
ing der arrangerer fastelavnsfest, juletræ, 
loppemarked ol, bare ikke i Herringløse.
Her handler det om politik og mærkesager, 
tage beslutninger hen over hovedet på byens 
borgere og profilerer sig selv.
De burde samle byens borgere og skabe god 
stemning, i stedet skaber de splid og ufred.
Hvordan skal det dog ende? 
I værste fald bliver byen delt og sammenhold-
et forsvinder, i bedste fald skulle bestyrelsen 
måske snart trække sig tilbage og lade friske 
neutrale personer komme på banen.

Pia Pedersen og Jens Christensen, 
Oldhøjvej 5, Herringløse

Hvor er det dog trist
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Man må undre sig....
Engang var Herringløse et sted hvor alle 
hyggede sig og kunne tale om og diskutere 
det meste – og det til lige på en ordentlig og 
anstændig måde (bølgerne kunne sandelig 
også gå højt i min barndoms Herringløse).

Med resumé, fra flere sider, om den nyligt 
overståede generalforsamling i Herringløses 
Landsbyråd, i mente, kan det undre at Lands-
byrådet i Herringløse og navnlig bestyrelsen 
stadig har sin berettigelse…

• Hvorfor går Landsbyrådets bestyrelse 
enegang i sagen om stier i det åbne land 
(uden først og rettidigt at inddrage alle 
parter – også lokale lodsejere)?

• Hvorfor følges der ikke op på og effek-
tueres beslutninger vedtaget på tidligere 
generalforsamlinger (for eksempel 
vedr. sten og stammer ved det vestlige 
gadekær, som angiveligt blev diskuteret 
igen i år, i en lang debat, på den nyligt 
overståede generalforsamling)?

• Hvorfor opfordres folk med anden eller 
”ikke accepteret” meninger til at melde 
sig ud af Landsbyrådet.  Bestyrelsen 
fra Landsbyrådet har tillige tidligere sti-
let forslag om eksklusion af (formod-
entlig) ”besværlige medlemmer” (ref. 
”forslag til ændringer af vedtægter for 
Herringløse Landsbyråd 2015, side 8/10, 
4. forslag i rækken ”nye vedtægtsfor-
slag”)? ……”Berufsverbot” var heller ikke 
klædeligt i Tyskland hverken før eller 
efter krigen!!!!!

• 
Mon ikke det var på tide at få luget lidt ud i 
”den gamle garde” i bestyrelsen fra Herring-
løse Landsbyråd …?

Jeg tilhører den gruppe af borgerer som er 
medlemmer af Landsbyrådet fordi jeg (vi) ikke 
bakker op om alt, der kommer fra bestyrelsen 
for Herringløse Landsbyråd. 

Jeg (vi) accepterer ikke blindt og ukritisk 

instruks fra en tilsyneladende idiosynk-
ratisk bestyrelse – hvor er de demokratiske 
spilleregler?

Derfor repræsenterer bestyrelsen i Herring-
løse Landsbyråd heller ikke mig (os) og min 
(vores) mening i det offentlige rum. Landsby-
rådet bestyrelse skal således afholde sig fra, 
offentligt, at udtale sig på mine (vores) vegne. 
Derfor henstilles det til bestyrelsen, når om det 
drejer sig on offentlige udtalelser, at aflægge 
formuleringer som ”... fuld opbakning til ” og 
”fuld enighed om at”. 
Bestyrelsen skal sørge for, når det gælder ud-
talelser om offentlige anliggender, at give et 
retvisende billede af forholdene. Bestyrelsen 
har alene mandat til at udtale sig offentligt om 
eller have en mening om, noget på vegne af 
et evt. flertal i Herringløse Landsbyråd.

Jeg undrer mig over at voksne mennesker 
kan opføre sig som var det en børnehave de 
havde med at gøre. Tilsyneladende lades der 
hånt om almindeligt anerkendte spilleregler, 
i en demokratisk kontekst. Det bemærkes 
her at: man skal betale for at kunne ytre sig 
og udøve sin ret til at stemme ved general-
forsamlingen…er det i øvrigt foreneligt med 
demokratiske principper, når afgørelser i 
offentlig anliggender (der angår samtlige 
borgerer/ fælles anlæg i Herringløse) træffes 
netop på en generalforsamling??

For mig at se ligner det et skuespil (ja! måske 
ligefrem en maskerade):  vi har i Herringløse 
et landsbyråd, hvor bestyrelsen har erhvervet 
sig hovedrollerne og derigennem styrer han-
dlingen…” manuskriptet” tillægges ingen 
værdi.

Med lykønskninger til de nye kræfter i besty-
relsen for Herringløse Landsbyråd og håbet 
om at disse nye folk kan bedre situationen for 
os alle i og omkring Herringløse, ønsker jeg 
alle en god og solrig sommer – det kan vi vidst 
også trænge til…

Anne-Marie Larsen, 
Korskær 31
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Hvad med de ældre i 
Herringløse?
De seneste år har der været et stort fokus på 
de unge her i Herringløse. Så sent som sidste 
år fik vi en flot bålhytte, som er blevet brugt 
flittigt.  Man kan vidst ikke hævde, at vi man-
gler noget. 
Til gengæld har der ikke været så megen ak-
tivitet på ældreområdet. 
For hvordan har det grå guld det i vores lands-
by? 
Hvis der sidder nogen, der har nogle gode for-
slag ift. aktiviteter og lignende, så skal I være 
mere end velkomne til at bringe dem frem i 
lyset - måske søndagsbingo på skolen? 
For som min farmor plejer at sige: ”Man har jo 
godt af at holde sig i gang”, og det er så sandt 
som det er sagt. 

Johanna Skotte, 
suppleant i Landsbyrådet

johannaskotte@yahoo.com

(Landsbyrådets tema i 2016-17 er ‘Ældre’)
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Bjarnes Hjørne?
Nu, hvor du nærmer dig slutningen af Herring-
løse Tidende, kan det sagtens tænkes, at du 
undrer dig: Hvor er Bjarne Hjørne?
Bjarne har bedt om at springe over denne 
gang.
Vi ser frem til at have hjørnet med i august-
nummeret af Tidende!  red
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Johanna Skotte Hansen
Hvedstrupvej 25
23 42 86 96
johannaskotte@yahoo.com

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

H.I.F
Formand:
Lars Hansen
Hvedstrupvej 18
61 78 55 97 
malene@herringlo-
esegaard.dk

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

Kontakt zumba:
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
Medlem: 
Camilla Jakobsen
Korskær 13
22 76 28 81
ihvorgodt@gmail.com

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

Medlem: 
Sanne Andersen
Østrupvej 9
50 43 00 82
Sanne.andersen1907@
gmail.com

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

Redaktør af 
HH-portalen:
Anton Fejer Christiansen
anton@hh-portalen.dk
26 20 08 41 

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
46 76 99 46
lho@metasch.dk

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

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

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

Medlem:
Lisa Jacobsen
Stenlykkevej 2
20 42 41 65
l.rahbeck@mail.dk

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

Bjarne Leed
Østrupvej 11
46 76 92 74
bd.leed@mail.dk

Kontaktpersoner 
i Herringløse

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