
Landsbyrådsmøde den 25 september kl 1900 hos Anders på Hvedstrupvej 

 

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

 

Næste møde: 27/11-17 

 

 

 

I. Meddelelser  

 

 

Info om en direkte kontaktperson i kommunen. Orientering fra AG 

Info om gadekær. Afventer fortsat prøveudtagning 

Info om trafik, Krydset HB – Østrupvej bliver ændret, så trafikken bedre kan 

svinge. Krydset ved Østrup bliver ændret. 

 

II. Diskussion 

 

 

1. Stier. Stien til Hove er projekteret, sidste nyt, Peter kommer med 

opsummering. Pga store vandmængder er områderne omkring 

brooverførelse meget blød, vi håber inden for 14 dage, at der kan 

tages huld på projektet. 

2.    Fremtidsværksted i Herringløse. Vi har ansøgt kommunen om midler til 

dette.  

3. Byjord. Henrik, Vi har sendt oplæg til nye lejeaftaler til advokat for 

gennemgang. Vi har en borger som ønsker at leje område, dette er ok 

for LBR. Når endelig aftale er på plads fremlægges lejeaftale, samt 

fornyet lejeaftaler med de andre lejere. Der bliver ikke ændre noget 

væsentlig for de nuværende lejer. De blive mere opdateret. 

4. Ældre i Herringløse. Vi tager det med som emne til fremtidsværksted 

5. Erhverv, fremlægges på fremtidsværksted 

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

annoncører. 

7. Økonomi – og medlemsstatus fra Kasper, 99 medlemmer, vi glemte at 

sende indstik med Tidende, som normalt giver de sidste medlemmer. 

Kasper klare dette indstik til næste Tidende. Ca 37.000 kr i kassen. 

8.  Evt, vi overvejer at at invitere Hvedstrup med til næste møde. 

9. Vælgermøde, den 8/11-17 vælger møde kl 1900 på Herringløse Skole, 

husk besked til Anne Grethe, Kasper har opgaven. 

10. møde datoer, juleforkost og møde den 27/11-17 kl 1900 hos Lotte. 

11. evt, det blev besluttet at bestyrelsen ville skrive til Anne Marie på 

Korskær om fjernelse af tagsten som som snart har stået 3-4 år på 

byjord, Lotte laver skriv. 

12.  AG arbejder med juletræ 

13. Claus sender oplæg til Nora om skilt ved den nye sti. 

14. Indvigelse af ny sti, AG og Peter finder flag, Kasper køber vand og øl. 

15. Hjertestarter blev drøftet. 


