
Landsbyrådsmøde den 13. marts 2017 kl 1930 hos Claus 

 

Referat 

                                                                   
Til stede; Kasper, Lotte, Henrik, Christian, Claus og Anders 

 

Næste møde:  

 

 

 

I. Meddelelser  

 

Formandsvalg: Bestyrelsen drøfter og beslutter om der er opbakning til AG som 

formand. Der var 100 % opbakning til at Anders fortsætter som formand. 

 

Kasper : Økonomi og medlemmer. Der er ca 32000 kr + 4000 kr i kassen og 

vi er 131 medlemmer. 

 

Henrik/Lotte: Vores nye www er klar. Alt virker og Henrik har haft 

omkostningerne med den nye www. 

  

II. Diskussion 

 

1. Byjord – Henrik kommer med oplæg til beslutningsforslag vedr byjord. Det 

blev besluttet at vi giver en orientering om byjord og GF, og at der 

snarest afholdes et borgermøde om sagen. 

2. Claus kommer med oplæg vedr vedtægter, og de forslag der indkommet fra 

Grosen og Christian Sørensen. Grosen havde skrevet, at hvis der ikke var 

opbakning fra bestyrelsen til Niels forslag, ønskede han ikke at 

fremsætte det. Efter en lang og grundig drøftelse, blev det besluttet, 

at vi ikke ville støtte det. Dog kan det blive aktuelt, hvis borgere i 

Herringløse mener, at vores mandat er tyndt, hvis nogen inddrager 

hele sognet i vægtningen af vores mandat. Christian Sørensens 

indlæg blev drøftet, vi har enige om, at det ikke ville være rimeligt, 

hvis folk kunne stemme til GF, uden at tage et ansvar ved et 

medlemskab. Det skal tilføjes, at borgere har stemmeret ved 

borgermøde selv om de ikke er medlemmer af LBR. AG tager en snak 

med Christian. 

3. Plan for GF, ordstyre Thomas. Claus laver endelig oplæg til GF som 

husstandsomdeles i Herringløse. 

4. AG info om det østlige gadekær. Vi afventer analyser af bundslam. 

5. Hove-stien. Jerndragerne er hentet, men Egedal kommune er gået lidt i 

stå, AG rykker Nora Salling, Roskilde kommune. 

6. Flygtninge, hvordan gå det. Alt går godt, dog har Claus konstateret at 

der smides afffald på stedet. Christian giver Charlotte besked. 

7. Trafik – Christian, Der har været et fælles møde om rundkørsel i Østrup, 

Christian følger op på det. 

8. Kasper får nøgle fra Anne-Grethe til GF og kontrollere at lokalet er reserveret.  

9. Punkter til beretning til GF: Æblemost presning, Flytninge, trafik, 

møde mellem landsbyråd i lokalområdet, bus-sag med vending i 

Hvedstrup, Facebook Dueslaget, ny www. 

10. Fremtidspunkter: Byvandring, petanquebane, energi-by, hjertestarter 

(Tryg-fonden), trafiktælling (Christian) 

11. To nye suppleanter, Peter Hansen og Hanne som bor ved skolen.  



Referat/AG 

 

 


