Landsbyrådsmøde den 12 maj 2015 kl 1930 hos Anders

Referat
Til stede: Lotte, Kim, Claus og Kasper
Næste møde: Henrik og Sune

I.

Meddelelser

Deltage af Vandværket, Ideer og samarbejde, sende fælles information, evt sms
eller mail. Det blev aftalt at Lars fra vandværket ville tale med Nicki om en
evt sms ordning som kan bruges ved ledningsbrud eller ved møder og
andet der kan have landsbyens interesse. Det blev aftalt at ved næste
borgermøde kom der en status opdatering fra vandværket, som
indeholder aktuelle ting og hvilke planer der er for fremtiden.
Ung i Landsby – Bo Hansen deltager, plan for borgermøde med de unge. Det
blev aftalt, at der afholdes borgermøde helst med mange unge den 27
maj kl 1900 ved det vestlige gadekær. Ansvar for indkaldelse Lotte.
Orientering fra AG angående stien fra skolen til Højvangsvænge. Vi afventer
stadig svar fra kommunen, men der skulle være noget under opsejling.
II.

Diskussion

1. Sti til Gundsømagle sø. AG har haft kontakt med spor.dk som er en
afdeling tæt knyttet til Landsbrugsrådet. De blev kort oplyst om
vores stier og de tanker og ønsker der er i Herringløse. Vores
problematikker er ganske normale oplyste de. Da vi har et stærkt
netværk anbefalede de, at vi holdt et borgermøde omkring stier
generelt og om sti til Gundsømaglesø. Til dette borgermøde skal
inviteres lodsejerne, Dansk Jægerforbund som har en repræsentant
som deltager i disse møder, Roskilde kommune, lodsejere fra
området mellem Ågerup, Gundsølille og Hvedstrup. Deres erfaring
var, at hvis man tog hensyn til hinanden var der mange ting der
kunne lade sig gøre. Landsbyrådet besluttede at vi indkalder til et
borgermøde i løbet af efteråret omkring dette emne.
2. Arkiv. Ansvar: Kim. Rummene er byttet rundt. Kim er i kontakt med
Christian Sørensen om udvikling af arkiv. Kim oplyste at rummet som
både skal være mødelokale og arkiv er under færdiggørelse.
Rummet forventes at kunne tages i brug inden for kort.
3. Collage udkast sendt afventer endelig udgave. Ansvar AG Collage
modtaget og sendt videre til trykker.
4. Trafik – Østrupvej til Gundsømagle. Østrupvej projektet debatteres. Vi skal
lave et borgermøde med trafik som emne. Ansvar Kasper. Roskilde
kommune har meddelt at chikanen på Østrupvej bliver fjernet inden
for 3 uger og man arbejder på at hele Herringløse bliver 40 km/t
5. Økonomi – status fra Kim G. ca 146.000 kr i kassen

6. Generalforsamling, nye vedtægter. Konstituering og ansvarsområder.
Kasper, trafik. Lotte, stier og ung i landsby. Claus energilandsby. AG
diverse. Kasper skriver til Tidende angående indlæg om trafik.
7. Flag og flagholdere, ansvar Kim. Vi har fået tilbud på flagholdere, ca
140 kr/stk, vi afventer priser på flag. AG undersøger.
8. Den sti der er fra Muldhøjvej til Søvænget har nogle borgere ønsket
at der fortsat er fri adgang til. Lotte snakker med Søvænget
grundejerforening og grundejerforeningen på Muldhøjvej og
undersøger om der er noget problem med denne sti.
9. Det østlige gadekær. Landbyrådet vi arbejde for en
opfriskning/renovering af det østlige gadekær. Vi modtager gerne
forslag til dette. I forbindelse med et borgermøde vil vi debattere de
muligheder der er.
10.Det vestlige gadekær, sten, afventer
11. Herringløse som energilandsby, Claus arbejder videre med det.
12. Opsætning segl, ansvar Henrik.
13.Kim undersøger om vi skal forsikres i forbindelse med etablering og
muligt ansvar for hytten til de unge.
16 AG kontakter ejeren af erhvervsområde ved Rytterkær, da flere
borgere er nervøse for de personer der kommer på stedet, og at ukendte
personer bor på stedet.

