
Landsbyrådsmøde den 19/3-2018 september kl 1900 hos Chrisitan 

 

Referat 
                                                                   
Til stede:Christian, Kasper, Peter, Klaus og Anders 

 

Næste møde: 

 

 

 

I. Meddelelser  

 

 

Info om det østlige gadekær. Vi skriver sammen med kommunen om en plan for 

gadekæret. Der bliver nu aftalt mødedatoer, og et oplæg til borgermøde. 

 

 Hjertestarter – Vi har fået en hjertestarter som skal kontrolleres og godkendes. 

Christian arbejder videre med det, og har fået overdraget den. 

 

II. Diskussion 

 

 

1. Stier. Vi håber at flere lodsejere viser interesse for stier i det åbne land. 

2. Stien til Hove bliver brugt meget og Christian Sørensen og andre arbejder 

med informationsskilte, dels om historien, dels om ordensregler. 

 Fremtidsværksted i Herringløse. Kommunen havde ikke penge til et 

fremtidsværksted, vi søger igen næste år. 

3. Byjord. Vi har lagt info om byjorden på FB. Vi har fået medhold af kommunen 

i vores holdning til administration af byjorden. Vi undersøger nu, om de to 

hævd-sager der lavet i 2016 og 2017 er ok. Lejeaftalerne med de 3 lodsejere 

fortsætter. Vi tager en dialog med dem, når vi mener sagen er afsluttet.  

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

5. Møde med ejerne af Rytterkær. De har planer for udvikling af området. På 

mødet deltog borgere fra Muldhøjvej. Vi vil indkalde til borgermøde, når der 

kommer et endelig forslag til en plan for området. 

6. Erhverv, flere fra Herringløses erhverves drivende deltager i en arbejdsgruppe 

som er del af et netværk i den nordlige del af Roskilde kommune. Hvis nogen 

er interesseret kan de rette henvendelse til LBR. 

7. Annoncer i Tidende, Vi har flere nye annoncører i Tidende. 

8. Økonomi – vi har ca 36.000 kr i kassen og 112 medlemmer. 

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

10.    Kommunen og LBR arbejder videre med skiltning om at man ikke må fodre 

ænder ved det vestlige gadekær. 

11. Kommunen har en græsningskonsulent, som tilbyder hjælp til lokalsamfund og 

lodsejere, som i fælleskab får indhegnet et område og plejer de dyr som er på 

området. Det er lagt på FB dueslaget.  

12. Der var energimøde på skolen som var planlagt af LBR og Roskilde kommune. 

Der deltog 30 borgere. 

 

13.  Evt 


