
Landsbyrådsmøde den 25/8-2018 september 

 

Referat 
                                                                   
Til stede:Peter, Lotte, Henrik, Christian og Anders 

 

Næste møde: 

 

 

 

I. Meddelelser  

 

 

Info om det østlige gadekær.  

 

Vi har skrevet til kommunen om beskæring og oprensning af det vestlige 

gadekær, det bliver gjort i løbet af efteråret. 

 

Vi har besluttet at standse dialogen midlertidig på Dueslaget pga. af en hård og 

usaglig dialog. Dette var ikke meningen med Dueslaget. Vi bruger fortsat 

Dueslaget til info fra LBR. 

 Hjertestarter  

 

Hjertestarter, vi arbejder på det.  

 

Vi deltager i dialog om bredbånd i Herringløse, følg info på Dueslaget.  

 

II. Diskussion 

 

 

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

deltager i en ”workshop i og for naturen” som Roskilde kommune er tovholder 

på. I den indgår dialog om stier i det åbne land. Vi er i tæt dialog med andre 

LBR om dette emne.  

2. Stien til Hove – Der bliver snart opsat skilte, og det er glædeligt at mange 

anvender stien. 

3. Fremtidsværksted i Herringløse. Afventer 

4. 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-tre 

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. Vi 

afventer svar fra Geodatastyrelsen.  

5. Ældre i Herringløse, afventer 

6. Møde med ejerne af Rytterkær. Vi har netop modtaget besked fra ejerne af 

området ved Rytterkær, om at der snart ikke bor flere flygtninge, de ønsker et 

møde med LBR.  

7. 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. 

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

9. Økonomi – Kasper deltog ikke, men medlemstallet er stabilt og vores økonomi 

er god.  

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

11.    Kommunen og LBR arbejder videre med skiltning - at man ikke må fodre 

ænder ved det vestlige og østlige gadekær. Kommunen fremsender forslag til 

skiltning, vi håber skiltene er opsat inden for 2 måneder. Vi må stadig 



konstatere, at der bliver fodret ænder ved det vestlige gadekær, hvilket gør at 

vandmilijøet bliver ødelagt og vi får alt for mange ænder. Vi er i dialog med 

kommunen om regulering af ænderne. 

12. 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.  

13.  Evt. 


