
Landsbyrådsmøde den 14 august kl 1900 hos Anders på Hvedstrupvej 

 

Referat af mødet 
                                                                   
Til stede: Peter, Christian, Kasper og Anders 

 

Næste møde: 250917 

 

 

 

I. Meddelelser  

 

 

Info om en direkte kontaktperson i kommunen. Se oplæg som bliver opdelt 

Info om gadekær. AG har info fra kommunen 

Info om trafik – Østrupvej -HB. Se mail som er rundt sendt fra Erik og Helle. 

Helle og Erik kontakt taget til efterretning og super at kommune og vi kan få løst 

problemet med krydset HB/Østrupvej 

 

 

II. Diskussion 

 

 

1. Stier. Stien til Hove er projekteret, sidste nyt, vi forventer at arbejdet går 

i gang inden for 14 dage, og håber på, at det er klart i slutningen af 

oktober. 

2. Fremtidsværksted i Herringløse, oplæg fra AG, vi har ansøgt kommune og 

penge til det, afventer svar.  

3. Gadekær. Vi afventer vandanalyser fra det østlige gadekær. Det vestlige 

gadekær har anmodet kommune om hjælp til at stoppe fodring af ænderne, 

samt opsætning af skilte, hvor der oplyses, at der ikke må fodres. 

Kommunen vil sætte skilte op, og forsøge dialog med lodsejer som 

ikke ønsker at stoppe fodring af ænderne. 

4. Byjord. Henrik, oplæg til lejeaftale, vi venter på endelig oplæg 

5. Trafik – Østrupvej. Christian forslag er kommet, vi har kommenteret 

på det, og ønsker at der tages hensyn til en mulig sti/cykels sti til 

Gundsømagle Sø og Gundsømagle. 

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

7. Erhverv, Vi vil tage det med i fremtidsværkstedet 

8. Sct Hans, hvordan gik det, økonomisk gik det nogenlunde lige op, 

afventer endelig vurdering. 

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

annoncører. 

10. Økonomi – og medlemsstatus fra Kasper, ca 100 medlemmer og kr 

36000 i kassen. 

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

 


