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Referat af ordinær generalforsamling 2016 

i Veddelev Grundejerforening og Veddelev Vejlaug 

Torsdag d. 10. november 2016 kl. 19.30  

i VSB klubhus på Veddelev havn 

 

1. Valg af dirigent 

Frank Høyer Rasmussen blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent. Frank indledte med at 

konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 

2. Fremlæggelse af Bestyrelsens beretning for året 2015-16 

Formanden Piet Jansen fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år:  

Igen i år kan bestyrelsen konstatere, at det har været et travlt og godt år med mange vellyk-

kede aktiviteter og opgaver og resultater i Veddelev Grundejerforening. Vi har igen opnået gode 

resultater på flere af vores mærkeområder.  

Bestyrelsen har med tilfredshed registreret god opbakning i vores arbejde på flere felter. Det er 

naturligt nødvendigt for, at vi også i fremtiden kan nå langt til gavn for hele Veddelev. Det vil 

jeg naturligvis fortælle mere om i min beretning. Vi har også igen oplevet god opbakning til vo-

res arrangementer for grundejerforeningens medlemmer, som derfor er blevet meget vellyk-

kede.  

Vi har i det forløbne år gennemført følgende aktiviteter, som har været vellykkede for vores 

medlemmer og med tilslutning fra VSB, hvis klubhus vi derfor har kunnet benytte til arrange-

menter:  

• I januar måned havde vi igen en Irsk aften med ”Friendly Folk” gruppen med fælles-

spisning og godt irsk øl og irsk kaffe.  

• I februar måned var der desværre ikke et Fastelavnsarrangement med tøndeslagning, 

som vi sidst havde i 2014. Der var ikke frivillige hænder nok til, at vi kunne gennemføre det. 

Men måske kan det lykkes for Facebookgruppen ”Veddelevs Børn i 2017” 

• I begyndelsen maj måned blev badebroen igen sat op. Den har igen været meget be-

nyttet, især i den sidste del af sommeren 2016, som blev helt fantastisk.  

• Sidst i maj måned havde vi Naturvandring ad den nyåbnede sti ud til Høje klint. Det var 

Roskilde kommunes biolog Mogens Vincents, som fortalte om naturen derude og frøerne og 

padderne i det nye udgravede vandhul på den gamle skydebane. Der blev afsluttet med fælles 

kaffebord oppe på toppen af klinten. 

• I juni var der Skt. Hans aften på Nordstranden. Det vil sige, at der var fakkeltog og et 

stort bål. Men inden båltale og underholdning med fællessang kom i gang styrtede regnen ned, 

så vi måtte opgive denne del af arrangementet. Vi håber på bedre vejr næste år.  
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• Sidst i september måned blev badebroen taget ind, da der blev varslet den første efter-

årsstorm og højvande. Bade broen blev dækket til med presenninger og beskyttet mod vinte-

rens regn og sne. 

Bestyrelsesarbejdet  

Bestyrelsen har igen haft 7 bestyrelsesmøder i årets løb, hvor vi har planlagt vore aktiviteter, og 

behandlet konkrete driftsopgaver vedrørende eksempelvis badebro, nordsti m.m. Vi har også 

drøftet forskellige emner i forhold til Veddelev området og Roskilde kommune, samt henvendel-

ser fra foreningens medlemmer. Som altid er der også tid til hyggelig snak om løst og fast om, 

hvad der sker her i Veddelev.  

Veddelev pjecen  

Vores Veddelev pjece blev udsendt i foråret i en 2016 udgave til alle beboerne her i Veddelev. 

Udover en masse gode og praktiske oplysninger, lykkedes det igen at få omtalt alle de planlagte 

arrangementer i 2016, samt den planlagte Irske aften i februar 2017. Det er naturligvis besty-

relsens ambition at lave en ny pjece i 2017. 

Irsk aften med Friendly Folks  

Arrangementet blev afholdt i januar måned 2016. Det blev igen en munter aften. Desværre var 

deltagerantallet faldet lidt i forhold til de tidligere år. Aftenen bød på fællesspisning, inden vi gik 

i gang med den irske musik og muntre viser. Programmet bød på flere sange, som deltagerne 

kunne synge med på. Maden var god, og rigelig. Og så var der masser irsk og engelsk øl, samt 

Irsk kaffe, som deltagerne tydeligvis satte stor pris på. Stemningen var god og der var både 

applaus og ekstranumre. Besætningen var udvidet med en sangerinde, hvilket var meget popu-

lært 

Roskilde kommunes Grøn-blå Strategiplan i Veddelev 

Dette projekt har vi efterhånden hørt og talt om flere gange i løbet af de senere år. Projektet er 

nu nærmest afsluttet, idet stien op til Høje klint blev anlagt, og at der er blevet opsat bænke og 

et bord deroppe, så man kan nyde udsigten.  

Indhegningen til kreaturer er også blevet udvidet, og der har i år været udsat flere fredsomme-

lige Galloway stude derinde. Desværre er lågerne stadig lukket på grund af bekymringer hos 

forpagteren, som har køerne gående i indhegningen, pga. mulige løsgående hunde.  

Det var meget naturligt, at naturvandringen i 2016 gik ad det nyåbnede område op til Høje 

klint.  

Naturvandringen i maj måned  

Naturvandringen i 2016 startede ved den gamle havn, som ligger i bunden af den nye lystbåde-

havn. Undertegnede formand fortalte først om den gamle havns historie og siden om bade-

broen og det røde hus historie. Huset har vi i flere år arbejdet på at få adgang til, hvilket nu er 

lykkedes.  

Ude ved det gamle hegn på Nordstranden, som nu var blevet åbnet, blev et rødt bånd klippet 

over i fællesskab af en af de ældste deltagere, Vagn Jensen fra Nakskovvej, samt Jan Ulslevs 

unge datter Lea. Derfra gik turen op over klinten med Roskilde kommunes biolog Morten Vin-

cents, som fortalte om projektet og om stedets planter og dyreliv. Oppe på toppen af klinten 

ventede der kaffe og kage, samt en smuk udsigt med solnedgang.  

 



 

Veddelev Grundejerforening 
 

 
 

Veddelev Grundejerforening  side 3 af 12  

Badebroen - sat op i starten af maj måned  

Badebroen blev igen i år sat op af vores entreprenør Sea Service fra Humlebæk.  

Den nye pontonflåde, som lå på havnen blev lagt ud, som en badeplatform et stykke fra bade-

broen på et sted hvor dybden er omkring 1 meter. Mange børn har haft stor glæde ved at 

kravle op på den i sommer.  

Vores nye vippe for enden af broen viste sig i efteråret, da badebroen blev taget op, at have 

fået nogle alvorlige revner på undersiden. Udover tidens tand er det nok sandsynligt, at det 

også skyldes overbelastning af for mange ”store drenge” på vippen samtidigt. Vi vil til næste år 

dels foretage en reparation, dels endevende vippen, hvorved den vil blive kortere og dermed 

mindre belastet. Til orientering, så koster en ny vippe omkring 15-20.000kr.  

Der har sidst på sommeren været klager over, at trapperne under vandet har været glatte pga. 

algevækst. Det vil vi gøre noget ved i 2017 ved, at der bliver sat tæppe på trinene, som der var 

på de gamle trætrapper. Der vil også komme et gelænder på den sidste trappe.  

Sankt Hans aften 2016 

Det blev ikke en smuk, men en strålende aften. Bålet var ekstra stort i år og brændte flot, da 

det var blevet antændt af de mange unge i fakkeltoget, som udgik fra den gamle vandingsdam. 

Derefter var det slut, idet et heftigt regnvejr satte en effektiv stopper for både visesang og bål-

talen. Alle de fremmødte nærmest flygtede hjem i tørrevejr. Det eneste positive er at sige at nu 

har vi en ubrugt båltaler til næste års Skt. Hans.  

Wellnesscenter på Brinchhjemmet.  

Forslaget om etablering af et stort wellness center på den grund, hvor Brinchhjemmet ligger i 

dag, blev fyldigt omtalt på sidste års generalforsamling. Fortsættelsen og afslutningen på sagen 

fulgte sidste vinter i Roskilde Kommunes Økonomiudvalgs møde, hvor projektet blev besluttet 

endeligt skrinlagt. Dette skete ikke mindst på baggrund af den store aktive indsats, som blev 

ydet fra beboere og Grundejerforeningen herude, senest i form af protester og fremmøde ved 

borgermødet og igennem en politisk indsats overfor byrådet.  

Vigen Strandpark 

De foregående år har vi måttet beskæftige os meget med Vigen Strandpark og Roskilde Cam-

pingplads, og kommunens forsøg på at ændre lokalplanen. Kommunens forsøg på at lægge en 

del af Strandparken ind under Campingpladsen mislykkedes, ikke mindst takket være Natursty-

relsens indsigelser.  

I den forløbne sommer har vi ikke registreret nye problemer med færdslen gennem Strandpar-

ken til havnen. Det eneste, som vi har måttet beskæftige os med, er en ansøgning om dispen-

sation fra lokalplanen for, at Campingpladsen kan få lov til at opstille 30 m2 store beboelses-

vogne i den rydning, hvor der er afsat plads til 12 campinghytter. Hverken størrelse eller ud-

seende opfylder lokalplanen. Det gjorde både vi og andre naturligvis indsigelser imod.  

Slutresultatet blev en dispensation, hvor der i stedet for 6 kunne opføres 4 hytter i træ på hver 

30m2. Disse hytter er opført i dette efterår.  

Risø’s depot af radioaktivt affald.  

Spørgsmålet om den fremtidige opbevaring af Risø’s depot af lav radioaktivt affald er stadig et 

varmt emne, selvom det befinder sig i en dyb politisk syltekrukke. I 2016 besluttede politikerne 

i Folketinget sig for at sætte en opgave i gang, hvor man skulle undersøge mulighederne for 

etableringen af et 100 års mellemlager. Herved kom Risø og Roskilde med i spillet igen.  
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Som tidligere orienteret om har Veddelev Grundejerforening fået rollen som den lokale borger-

gruppe på linie med de borgergrupper, som er etableret de 6 andre steder i landet, hvor der 

har været overvejelser om at etablere et dybt slutdepot.  

I tilslutning til arbejdet med at undersøge en mulig 100 års mellemlagerløsning har Ministeriet 

for Uddannelse og Forskning nedsat et kontakt- og dialogforum mellem ministeriet, diverse ek-

spert institutioner, kommuner og så 4 borgergrupperepræsentanter, hvoraf 1 blev udpeget og 

tildelt os her i Roskilde. Det blev så formanden for Veddelev grundejerforening, der fik opgaven 

at deltage i dette forum.  

Der har siden juni måned været afholdt 3 møder. Referater og materialet herfra kan findes på 

uddannelses og forskningsministeriets hjemmeside. Vi skal nok sørge for at lægge link hertil på 

nettet.  

Det bemærkes, at Danmark - i modsætning til de øvrige A-kraft lande - ikke har noget egentligt 

højradioaktivt affald. Alt det højradioaktive materiale fra vores forsøgsreaktorer på Risø er re-

turneret til USA. Det var en del af den oprindelige kontrakt. Derfor er det kun mellem- og lavra-

dioaktivt affald, der i dag opbevares på Risø.  

Det lavradioaktive affald som fremkommer i dag stammer for en stor dels vedkommende fra 

nedbrydningen af reaktoranlæggene på Risø. Det opbevares i dag i solide stålcontainere af for-

skellige størrelser, som er placeret i en ny tør og ren hal.  

I modsætning hertil er Risø’s gamle lager i en ret dårlig forfatning. Den gamle lagerhal indehol-

der ca. 5.000 tønder, som rækker helt tilbage til 1960’erne. De opbevares i en stålpladehal af 

nogenlunde samme type lader af bølgeblik, som anvendes i landbruget. De gamle tønder ruster 

langsomt i den utætte og fugtige bygning. Dertil kommer, at bygningen kun ligger ca. 2,35 m 

over fjordniveau. Dvs. lagerbygningen er end ikke stormflodsikret.  

Som borgergruppe vil vi fortsat følge sagen og om muligt presse på for en løsning med hensyn 

til det gamle lager.  

I løber af 2016 er vi blevet opmærksom på, at der udover det radioaktive materiale, som tidi-

gere har været drøftet befinder sig en mængde primært miljøfarligt affald fra et uranudvin-

dingsforsøg, som man gennemførte på i Risø i 1976-1983. Det er der aldrig blevet ryddet op 

efter. Det handler primært om 3-4.000 ton overskydende malmaffald fra Kvanefjeldet på Grøn-

land. Endvidere om 1.000 tons fint formalet procesaffald. Alt affaldet opbevares i det frie udsat 

for vejr og ikke mindst nedbør, som langsomt udvasker natriumflourid, som er en miljøgift, 

samt en række tungmetaller, herunder uran m.v. ud i Roskilde fjord.  

Det mener vi er på tide at få stoppet, samt at i det hele taget at komme i gang med at få ryd-

det op.  

Næste og foreløbigt sidste møde holdes i december måned. Der forventes dog afholdt flere mø-

der i 2017, inden kontaktforum bliver færdige 

 

Veddelev grundejerforenings Kommende arrangementer i 2017 

Februar - Irsk aften fredag d. 3 februar 2017 

D. 3 februar har vi igen inviteret den dansk-irske musik trio ”Friendly Folk” til at spille og synge 

irske folkesange og viser gennem en hyggelig aften. Igen i 2017 håber vi på en udvidelse til tri-

oen med sangerinden. Arrangementet bliver som sædvanlig indledt med god mad og mulighed 
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for at købe noget godt irsk og engelsk øl. Invitationen vil blive udsendt straks efter nytår. Yder-

ligere detaljer kommer også på vores hjemmeside www.veddelev.dk  

Skal vi fejre Fastelavn i 2017?  Fastelavn falder i 2017 på søndag d. 26 februar. Såfremt 

der er medlemmer, som er parate til at gøre en indsats for Veddelevs børn, kan der sandsynlig-

vis holdes tøndeslagning her i VSB’s klubhus.  

 

Maj – Opsætning af badebroen og naturvandringen 

I starten af maj måned sættes badebroen op igen og de ivrige morgenbadere, kan så få det 

kolde gys igen. 

Senere i maj måned er der igen en aften med naturvandring. Emnet og programmet i 2017 er 

endnu ikke afgjort.  

Juni – Det er Skt. Hans aften fredag d. 23 juni 

Igen bliver der fakkeloptog, bål og båltaler på denne forhåbentligt smukke sommer aften i 

2017. Båltaleren er som sædvanligt en overraskelse, medens resten af arrangementet bliver i 

henhold til traditionerne her i Veddelev.  

Websitet: www.Veddelev.dk  

På vores hjemmeside på www.veddelev.dk tilstræber vi at viderebringe information og nyheder 

om, hvad der foregår i Veddelev. Desuden kan man hente diverse informationer om Veddelev 

Grundejerforening, Veddelev Antennelaug og andre foreninger og virksomheder med relation til 

Veddelev. Vi kan til stadighed følge, at der er mange besøg på hjemmesiden. 

Vi er også tilstede på Facebooke med profilen ”Veddelev GF”. Herudover findes der en privat 

Facebookgruppe, som hedder ”Veddelevs Børn” 

Hvis der er nogen, der ligger inde med informationer om arrangementer på halvøen eller mate-

riale, som kan være af interesse for andre i Veddelev, så modtager webmasteren det gerne 

(webmaster@veddelev.dk) - gerne i elektronisk form.  

Historisk materiale og ikke mindst gamle fotografier fra Veddelev har naturligvis en særlig inte-

resse for mange beboere i Veddelev.  

Veddelev pjecen i 2016 indeholdt på midteropslaget et kort med de officielle stier i Veddelev.  

Kortet vil i øvrigt blive lagt på hjemmesiden.  

 

Beretning for Veddelev Vejlaug 

I vejlauget har vi i efteråret 2016 taget fat i at få renoveret flisebelægningerne på den side af 

Lollandsvejene, som ikke blev istandsat i forbindelse med nedgravningen af luftledningerne for 

et par år siden.  

Vi nåede i efteråret at få rettet op og udskiftet knækkede og dårlige fliser på de 4 veje, Nak-

skovvej, Nystedvej, Rødbyvej og Guldborgvej. Så løb vejlaugets kasse som forudset tom for 

hensatte midler. 

Udover fliserenoveringen skal der også flere steder foretages en reparation af asfaltborten mel-

lem fliserækken og kantstenen. Vi har fået et tilbud herpå, samt bestilt arbejdet. Men vi må 

konstatere, at det nåede man ikke i år før vinteren startede. Men der bliver tid hertil til foråret.  

http://www.veddelev.dk/
http://www.veddelev.dk/
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Det betyder, at vi forventer først at kunne blive færdige med denne opgave i 2017. Peter vil un-

der kassererens beretning redegøre nærmere for økonomien i projektet og hvad, hver enkelt 

vej og parcel skal betale.  Men vi fortsætter i 2017 med de 3 sidste veje, når der igen er penge 

i vejlaugets kasse.  

Herudover er der udført rensning af vejbrøndene på alle vejene under vejlauget.  

På Nordstien er der beskåret pyramidepopler, så de fortsat kan fremstå som stynede. Herud-

over er græs og brændenælder langs stien blevet slået to gange i løbet af sommeren.  

Vinteren i 2015-16 gav kun stort snefald i november måned. Senere på vinteren fik vi yderligere 

brug for snerydning nogle få gange. Heldigvis har vi en god snerydningsaftale med entreprenø-

ren Stig Frandsen, så vi altid får ryddet vejene så hurtigt, som det er muligt, når de er færdige 

med de store stamveje.  

Jeg vil også gøre opmærksom på, at vi har en aftale med firma SLP (www.slp.dk) om, at man 

kan få ryddet sit fortov og evt. indkørsel for sne til en favorabel pris. Se nærmere herom på 

www.veddelev.dk 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. 

 

Status fra sikringsudvalget.  

Frank Rasmussen som har været den drivende kraft omkring etableringen af Nabonetværket 

”Din Alarm” og de 4 orienteringsmøder, som blev afholdt i foråret 2016. Der deltog i møderne 

omkring 100 medlemmer, som kom for at høre nærmere om Nabonetværket og App’en ”Din 

alarm”.  

Der er i løbet af det forløbne år kommet 160 medlemmer af netværket. Antallet af opsatte 

Webkameraer er noget lavere. Det er vigtigt, at så mange som muligt er med på App’en. For 

hver vej, hvor tilslutningen når 50% bliver der opsat et blåt skilt med Nabonetværk ved ind-

kørslen til vejen. Der er i øjeblikket 3-4 veje, som opfylder denne betingelse.  

Med hensyn til antallet af indbrud, så ligger det fortsat uacceptabelt højt. Det ser ud til at ind-

brudstyvene er gået udenom de huse, hvor er er opsat videoalarmer. Dette uanset om det er 

fra et kommercielt alarmselskab eller det er fra Din Alarm – Nabonetværket. Det er desværre 

således, at når antallet at videoalarmer går op vil indbrudstyvene koncentrere sig om de reste-

rende huse, hvor der ikke er alarmer opsat. 

 

Spørgsmål til beretningen:  

Spørgsmål vedrørende affaldet på Risø: Det er bekymrende, at man ikke ved hvor farligt affal-

det på Risø er - Burde man ikke lægge pres på politikerne - evt. via en høring og tv-dækning - 

Det er tilsyneladende småt med at nogen tager ansvar. 

Svar: Generelt er det Dansk Dekommissionering, som tager sig af opgaven med sikkerheden 

omkring opbevaringen af affaldet på Risø. Det gør de efter min opfattelse langt hen ad vejen 

med hensyn til det strålingssikkerhedsmæssige på tilfredsstillende og kompetent vis. Da det 

handler om flere forskellige aktiviteter og depoter, er der flere sider af denne sag. Der er bl.a. 

forskellige niveauer af farlighed i de opbevarede tønder i den gamle dårlige hal, som er opsam-

let igennem 50 år. En del af dem har muligvis nu et lavt strålingsniveau efter de mange år. Så-

fremt man målte på dem i dag, kunne de måske lægges direkte i et kontrolleret deponi. Men 

der er ikke klarhed over indholdet af de enkelte tønder.  

http://www.slp.dk/
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Det nye affald fra nedbrydningen af de gamle reaktorer og Hot-Cell anlægget opbevares som 

beskrevet under gode sikre forhold.  

Problemet med affaldet fra forsøgene med uranudvinding er, at man ikke har fået ryddet ende-

ligt op efter nu 30 år. Værre er det, at man tilsyneladende ikke har nogen konkrete planer her-

for. Dette har man oplyst til ministeriets dialogforum. I Roskilde kommune har emnet været 

oppe på møde i miljøudvalget på det seneste.  

Processen omkring miljø oprydningen efter uranforsøgene kan forhåbentligt siges at blive star-

tet med 30 års forsinkelse.  

Vi har generelt et interessefælleskab med kommunen - men desværre har de åbenlyst ikke pas-

set deres tilsynspligt ift. Risø og den ikke radioaktive del miljøforureningen derude. Men de rea-

gerer tilsyneladende aktivt nu. 

En beboer oplyste, at den gamle tromle lagerhal på Risø er bygget i 80'erne. Indholdet i hallen 

er underkastet tilsyn fra Statens Institut for Strålingsbeskyttelse. Affaldet opbevares efter hans 

opfattelse på betryggende vis, omend det nok trænger til at blive ompakket.  

Der er nogle isotoper, som man nemt kan analysere for - Men der er også nogle, som man ikke 

umiddelbart kan analysere for. Man ved, at der er lidt af hvert i de tønder, men det er ikke 

nemt at fastlægge. 

Formanden oplyste, at ministeriet udover kontaktforum tillige har udpeget et ekspertudvalg, 

som skal svare på spørgsmål omkring affaldet fra Risø. Alle borgere i Danmark kan stille spørgs-

mål til panelet. Piet Jansen har bl.a. stillet nogle spørgsmål om mulighederne for gennem mo-

derne analysemetoder at kunne undersøge og frigive en del af det gamle tromlelager til almin-

delig deponi, som det sker i dag sker med affaldet fra nedrivningen af reaktorerne.  

 

Spørgsmål: Kunne man arrangere en rundvisning, så vi, der bor i nærheden, kan blive oplyste 

og blive klogere på de faktiske forhold. Til en sådan rundvisning kunne det være relevant, at 

der var tekniske eksperter for forskellige områder, som ville kunne svare på spørgsmål. 

Svar: Bestyrelsen vil gerne påtage sig at arrangere en sådan rundvisning hos Dansk Dekommis-

sionering, og det forventes at de vil være positive over for et sådant initiativ, idet de allerede 

har holdt flere af den slags arrangementer.  

Forslag om, at man kunne overveje i forbindelse med udsendelsen af Veddelev pjecen i 2017 at 

vedlægge en informationspjece omkring dekommissioneringen af RISØ. 

 

Spørgsmål om Campingpladsen, stier og de grønne områder. – Hertil blev der spurgt om, hvor-

vidt de tiltag, som forpagteren har foretaget sig på det seneste, er i overensstemmelse med lo-

kalplan, herunder fx fjernelse af naturhegn, opstilling af bygning mv.  

Der er sat nyt ståltrådshegn op og plantet buske omkring hegnet, og det ser pænt ud, mente 

en anden. 

Sidste år var der en diskussion med kommunen omkring vinteropbevaring af campingvogne på 

campingpladsen. Kommunen meddelte, da man havde kontaktet dem om, at det er ikke i over-

ensstemmelse med lokalplanen. William fik da besked på at fjerne campingvognene - og antal-

let at campingvogne blev reduceret til 2 private vogne sidste år. Problemet er det samme i år - 

at der synes at blive foretaget vinteropbevaring af campingvogne - men William har endnu ikke 

svaret kommunen på deres henvendelse. 
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Cykelbommen for enden af skolestien er efterhånden ved at være skjult af bevoksning. 

Forslag om at få entreprenøren, som rydder sne på fortove hos enkelte beboere, til også at 

rydde sneen på skolestien, hvis ikke kommunen vil at gøre det.  

Det blev bekræftet, at skolestien fra Svaleøvej dvs. mellem husene hidtil er blevet fejet af bebo-

eren. 

Svar: Det er tilsyneladende efter aftale med kommunen da bl.a. materielgården har udført be-

skæringsarbejdet og bidraget med udstyr. Umiddelbart set er der ikke noget her der strider 

mod lokalplanen.  

Der har også været en diskussion på havnens område omkring beskæring af egetræer og da 

matriklen hvorpå havnen ligger, tilhører Veddelev Grundejerforening, er det i sidste ende 

Grundejerforeningen, der bestemmer om træernes beskæring. 

Vedrørende bevoksningen ved cykelbommen for enden af cykelstien og snerydningen af skole-

stien til Svaløvej, må vi tage det op med kommunen.  

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2015-2016 v. kassereren Peter Falland.  

Herunder regnskab for både Veddelev Grundejerforening og Veddelev Vejlaug. Regnskabet med 

detaljeret specifikation, samt budgetforslag for 2016-17 kan findes på www.veddelev.dk  

Under Vejlauget fremlagde kassereren et detaljeret regnskab for den indtil nu udførte fortovsreno-

vering på Lollandsvejene, samt budget for færdiggørelsen.  

Der er foretaget fliseopretning på de første 4 Lollandsveje (Nakskovvej, Rødbyvej, Nystedvej og 

Guldborgvej), men asfaltarbejdet, som består af asfaltborten mellem kantstenen og fliserne, ude-

står og skal gennemføres næste år. Ligeledes udestår de to sidste Lollandsveje mht. både fliseop-

retning og asfalt. 

Det tilhørende detaljerede regnskab for både den gennemførte og den planlagte del af fliseopret-

ningsprojektet på Lollandsvejene blev gennemgået. Dette regnskab lægges på hjemmesiden. 

Efter et par afklarende spørgsmål blev de to regnskaber godkendt.  

 

4. Fremlæggelse af budget for 2016-2017, og fastsættelse af kontingent og indskud og bevillin-

ger, v/ kasserer Peter Falland. Kontingentet foreslås uændret.  

Budget for Veddelev Vejlaug, samt fastsættelse af bidrag til renovering, vedligehold og snerydning.  

Som svar på spørgsmål blev det oplyst:  

 Vedrørende planer for renovering af Ringøvej efter nedlæggelse af vandledninger, at 

Ringøvej og nabovejene er med i et andet vejlaug (Eleorevej m.fl.vejes vejlaug) 

 Vedrørende hvor gammel skal man være for at slippe med et pensionistkontingent - Mindst 

en af ejerne af huset skal være folkepensionist (>65 år). 

 

5. Indkomne forslag:  
Forslag fra bestyrelsen om leje og udnyttelse af det Røde hus på Nordstranden.  

 
• Bestyrelsen bemyndiges til at gå videre med forslag og planer om at indgå i en halvpart i leje-

målet af det Røde hus i en 3-årig lejekontrakt sammen med Elleoresamfundet. Hovedformålet 

http://www.veddelev.dk/
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hermed er i lejeperioden at etablere faciliteter for vore medlemmer i tilslutning til vores bade-
bro.  

 
• Der skal i forbindelse hermed nedsættes et arbejdsudvalg af bestyrelsen og medlemmer med 

særlig interesse for badebroen og huset med henblik på at organisere en istandsættelse og 
drift af lokalerne. Der skal herunder installeres et elektronisk låsesystem, hvortil man kan købe 
en nøgle.  

 
• Undersøge mulighederne for en etablering af en underforening under Veddelev Grundejerfor-

ening ”Veddelev Badeklub”, der herefter kan stå for både drift og vedligehold af det Røde hus 
og badebroen. Det er tanken at denne klub skal være en forening, som muligvis også kan op-
tage medlemmer, som ikke er medlemmer af Veddelev Grundejerforening.  

 
• Bestyrelsen vil arbejde for på længere sigt bevares dvs. efter de 3 års leje af det Røde hus, 

samt at det grønne område på Nordstranden bevares som offentligt tilgængeligt område. Dette 
kan enten ske i form at en fortsat leje af staten eller en kommunal overtagelse.  

 
Forslaget blev fremlagt af formanden tilligemed overheads af bygningen og en plan for bygningens nuvæ-
rende indretning, samt opdelingen mellem den del som Elleoresamfundet skal have, og den del, som vi i 
VGF skal overtage: 
 
Baggrundsinformation: 

Veddelev Grundejerforening har pr. 1 oktober 2016 sammen med foreningen Elleoresamfundet erhvervet 
en foreløbig 3-årig lejekontrakt på det Røde hus på Nordstranden ved Badebroen. Huset har fra 1970 til 
2014 været klubhus for FDF spejderne i Veddelev. De sidste 2 år har Elleoresamfundet lejet huset til op-
lægning af deres grej fra Elleugen i august måned. Denne lejekontrakt er udløbet og skal nu forlænges for 
en 3-årig periode. Husets videre skæbne er herefter uvis, idet Bygningsstyrelsen arbejder ud fra det syns-
punkt, at huset skal rives ned. 

Det Røde hus har oprindeligt været skivedepot for Roskilde Garnison, da der var skydebaner herude indtil 
1959. Fra 1970 og indtil 2014 tilhørte huset FDF spejderne i Veddelev. Da FDF-troppen blev nedlagt for 2 
år siden, blev huset givet tilbage til staten, som via Risø ejer hele det gamle skydebaneareal, der i dag ud-

gør hele det grønne område på Nordstranden, 

Vi har sammen med Foreningen Elleoresamfundet ved forhandling med Bygningsstyrelsen nu opnået, at 
huset kan lejes for en 3-årig periode. Elleoresamfundet vil anvende det lille skur ved badebroen og de syd-
ligste lokaler i det store hus. 

Formålet for Veddelev Grundejerforening med at indgå i en leje af det Røde hus er, at vi hermed vil kunne 
få mulighed for at udnytte de faciliteter, som findes i huset, der ligger lige ved Grundejerforeningens bade-

bro. Vores halvdel af lejemålet vil primært omfatte det store klublokale på ca. 30 m2 mod nord, køkken og 
de to toiletter og baderum, samt en del af et fællesrum til opbevaring. Lokalerne i den sydlige del får Elleo-
refolkene rådigheden over. Det samlede hus er på 212m2. 

Selve bygningen er, efter at huset blev genopbygget efter en brand i 1975, i en rimelig stand med et tæt 
tag, isolering og gode vinduer. Yderbeklædningen mod syd og enkelte andre steder trænger til et eftersyn. 
Indvendigt skal der gøres grundigt rent og males i toiletter og baderum. Resten kan komme hen ad vejen. 

Bestyrelsen vil gerne invitere medlemmerne til på generalforsamlingen at komme med ideer og forslag om-
kring vore muligheder for anvendelser. Hermed nogle af de ideer, som har været fremlagt og drøftet i be-
styrelsen: 

1. Adgang til toiletter og omklædning for både badende medlemmer og andre, som kan købe sig 
adgang via en elektronisk lås. 

2. Mulighed for forskellige foreningsaktiviteter i forbindelse med huset. 

3. Klublokale og faciliteter til medlemmers arrangementer på Nordstranden. Dette kunne også 
være familiesammenkomster og børnefødselsdage m.v. Behovet vides i høj grad at være tilstede 
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4. Udlån af klublokale og faciliteter til børnehaver, SFO og fritidshjem i dagtiden. Behovet vides i 
høj grad at være tilstede, idet Veddelev Nordstrand har været et yndet udflugtsmål flere gange om 
ugen i sommerhalvåret. Roskilde kommune skal naturligvis inddrages heri og være med til at fi-
nansiere driften af huset. 

5. Udlån til f.eks. vinter- og morgenbadere og Roskilde vinterbadeforening. 

6. Andre muligheder? 

Såfremt dette skal kunne realiseres, er det nødvendigt, at der udover Grundejerforeningens bestyrelse 
blandt medlemmerne nedsættes et arbejdsudvalg. Det vil sandsynligvis vise sig at være nødvendigt, at der 
dannes en Veddelev Bro og Badeklub enten under Veddelev Grundejerforening eller som en tilknyttet asso-
cieret selvstændig forening. 

Økonomi - Ifølge den modtagne lejekontrakt skal der ikke betales nogen leje for huset. Brugerne skal alene 
betale for udgifter til el, vand, samt vedligehold af bygninger og installationer. Disse basisudgifter vurderes 
at udgøre et beløb, som er under 10.000kr/år. 

Herudover er der desværre et problem med, at pumpen i afløbsbrønden har stået stille i flere år og derfor 
ikke virker i dag. Omkostningerne ved at få den i drift igen kan beløbe sig til et beløb på 20-30.000kr. Det 
skønnes herunder, at det kan koste 5-6.000kr at få taget pumpen op og renset brønden og rørsystemet. 
Dette kan billiggøres, såfremt vi kan finde en sponsor, som vil hjælpe os hermed. Restbeløbet foreslås i 
givet fald taget af vores hensatte midler. 

Ved etablering af aktiviteter og udlån af huset er det en forudsætning, at dette på årsbasis kommer til at 
hvile økonomisk i sig selv, dvs. indtægter og udgifter kommer til at balancere og således ikke belaster Ved-
delev Grundejerforenings økonomi. 

Diskussion af forslaget 

Der var herefter en livlig debat med spørgsmål og kommentarer, som her er gengivet i notatform:  

 Det er et godt forslag - og jeg går gerne ind i arbejdet 

 Betænkelighed om renholdelse om sommeren - skal der ansættes nogen hertil - og hvordan skal 

administration af kortene foregå? Der skal sælges mange kort for at få det til at hvile i sig selv. 

 Svar: Ja - Det er noget af det, som arbejdsudvalget skal gå i dybden med - men vi forventer, at 

der skal være en ansat, da toiletterne skal rengøres og ses efter dagligt. Vi har i bestyrelsen valgt 

ikke at gå nærmere i dybden med detaljerne, før vi vidste, om der var opbakning bag projektet i 

Grundejerforeningen. 

 I forbindelse med lån af huset skal den, der låner huset skal være ansvarlig for huset. 

 Godt forslag men bare det ikke omfatter mulighed for larmende familiefester. (kommentar: Det 

tillader lejekontrakten ikke) 

 Benny Hansen bad bestyrelsen være opmærksom på, at Bygningsstyrelsen i henhold til hans egne 

personlige erfaringer kunne være meget stride at arbejde sammen med. De 3 år, der ligger i kon-

trakten, er måske den absolutte grænse for vores lejemål - de kan meget vel tænkes, at komme 

om 3 år og vælte huset eller hæve lejebeløbet til et niveau, som i det tilfælde, som han kendte til, 

ikke var til at betale. Investeringer i huset skal derfor ses i forhold til de 3 år alene. 

 Det er et godt projekt - men jeg mener det skal være for grundejerne og ikke for folk der kommer 

fra alle mulige steder. Vi skal ikke tiltrække flere. 

 Godt og spændende forslag med masser af gode ting i - relevant for hele Veddelev inkl. landsby-

gaden - vil gerne være med i arbejdsudvalget. 

 Det er meget moderne med automatisk indtjekning, så vi kan sikkert hente erfaringer forskellige 

steder fra - Vil gerne være med i arbejdsudvalget. - Er det kun om sommeren at huset skal være 

åbent? 

 Svar: Det er forudsat, at toiletterne kun skal være åbne om sommeren, samtidig med at bade-

broen er opsat. 

 Man kan overveje hvorvidt huset kunne benyttes af medlemmerne til mindre sammenkomster  
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 Et medlem, som havde været med i FDF, da de havde huset: FDF erfaring med at bruge lokalet i 

forbindelse med naturbørnehave var, at det gav en god indtægt, og at det var mest til anvendelse 

om formiddagen. 

 Piet: - vi har i forhandlingerne med Bygningsstyrelsen skrevet, at vi på sigt er interesseret i at købe 

huset. 

 Kunne man dele projektet i 2 - toiletterne for sig og rummet bagved for sig selv. - Vi skal ikke 

bruge ressourcer på at trække flere ud til området - Der er behov for at styre det på en ordentlig 

måde. - I hvilket tidsrum skal det bageste rum kunne anvendes. Der er andre fra Roskilde, der har 

presset på for at komme ind i projektet. 

 Dirigenten bemærkede, at der vil være en del, som skal håndteres i arbejdsudvalget - det som 

Grundejerforeningens bestyrelse har bragt på banen, er at vi kan gøre noget for huset eller også 

kan vi lade andre gøre noget ved det. Hvordan projektet skal realiseres, hvis det skal realiseres - 

det skal arbejdsudvalget tage stilling til. 

 Formanden oplyste som svar på et spørgsmål om kontrakten, at den skal underskrives indenfor 

kort tid, og at vi derfor skal beslutte os nu i dag. Det kan ikke vente. 

 De der ønskede det, fik herefter lejlighed til at se kontrakten.  

 Herefter var der en række spørgsmål og kommentarer til økonomien, som man fandt ikke var til-

strækkeligt belyst.  

 Bestyrelsen oplyste, at man naturligvis ville indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, så-

fremt der skulle dannes en Bro og Badeklub, eller hvis budgetforudsætningerne ikke kunne holde.  

 At vi i dag skal sige ja eller nej til at få adgang til brug af huset, hvilket betyder, at vi kan tilslutte 

os kontrakten og dermed påtager os en mindre forpligtelse for husets udvendige vedligeholdelse. 

At den udgift, vi påtager os nu, er vedligeholdelse af de udvendige rammer, samt nogle minimale 

driftsomkostninger til el og vand.  

 Piet oplyste at der i forbindelse med underskrift af kontrakten, skulle foretages en detaljeret gen-

nemgang med fotografering af huset sammen med Bygningsstyrelsen. Dette således at husets til-

stand er kendt og dokumenteret på forhånd. 

 Hvordan er det forsikringsmæssige? Hvad er omkostningen for de 3 år?  

 Elleorefolkene har påtaget sig at kigge på forsikring, og det indgår også i kontrakten, hvor der står, 

at udlejer holder brandforsikringen.  

Dirigenten sammenfattede: Vi skal stemme om, hvorvidt vi skal få kontrol over huset uden de store om-

kostninger - under 10.000 kr. om året i basisudgifter.  

Knud Rasmussen fremsatte som et sammendrag af debatten følgende ændringsforslag til beslutning:  

”Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive lejekontrakten og igangsætte arbejdsudvalget, som skal frem-

sætte forslag på en ekstraordinær generalforsamling senest april 2017. Dette svarer til punkt 1 og 2 (uden 

låsesystemet) samt 4. Der kan ikke igangsættes nogen forbedringsaktiviteter.”  

Følgende forslag blev herefter sat til afstemning:  

 Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive lejekontrakten og igangsætte arbejdsudvalget, som skal 

fremsætte forslag på en ekstraordinær generalforsamling senest april 2017. Dette svarer til forsla-

gets punkt 1 og 2 (uden låsesystemet) samt 4. Der kan ikke igangsættes nogen forbedringsaktivi-

teter. 

• Bestyrelsen bemyndiges til at gå videre med forslag og planer om at indgå i en halvpart i lejemålet 
af det Røde hus i en 3-årig lejekontrakt sammen med Elleoresamfundet. Hovedformålet hermed er 
i lejeperioden at etablere faciliteter for vore medlemmer i tilslutning til vores badebro.  
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• Der skal i forbindelse hermed nedsættes et arbejdsudvalg af bestyrelsen og medlemmer med sær-
lig interesse for badebroen og huset med henblik på at organisere en istandsættelse og drift af lo-
kalerne. 

 
• Bestyrelsen vil arbejde for på længere sigt dvs. efter de 3 år, at leje af det Røde hus bevares, samt 

at det grønne område på Nordstranden bevares som offentligt tilgængeligt område. Dette kan en-
ten ske i form at en fortsat leje af staten eller en kommunal overtagelse.  

 
6.  Valg af bestyrelse: 

På valg i år er: Peter Falland, Nakskovvej 12 (genvalgt) 

Pia Szendei, Rødbyvej 16 (genvalgt) 

Jan Ulslev Petersen, Bandholmvej 10 (genvalgt) 

 

7. Valg af bestyrelses suppleanter: 

 Knud Rasmussen (genvalgt) 

 Maria Hovmøller (Nyvalg) 

 

8.  Valg af revisorer: 

Niels Skovgaard (genvalgt) 

Anette Garsdal (genvalgt) 

 

9. Valg af revisor suppleanter: 

Jens Sylvest, (genvalgt) 

Allan Grønbæk, (nyvalgt)  

 

10. Eventuelt 

Herefter var der ikke flere spørgsmål eller kommentarer.   
Dirigenten takkede forsamlingen for en god og rolig generalforsamling.  

Formanden takkede herefter dirigenten for en kompetent ledelse af generalforsamlingen.  
 
 
 

Pia Szendei 
Referent 

Frank Rasmussen  
Dirigent 

Piet Jansen 
Formand 
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Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig og har følgende sammensætning for 2016-17:  
 

 Formand: Piet Jansen 
 Næstformand: Jan Ulslev Pedersen 

 Sekretær: (midlertidigt vakant) 
 Kasserer: Peter Falland  
 Pia Szendei 
 Maria Hovmøller (indtrådt, da Michael Kaas Mortensen er udtrådt efter generalforsamlingen) 
 Rene Gyldvig 
 Svend Erik Nielsen 
 Vejlaugsudvalg: (Piet Jansen og Maria Hovmøller) 
 Nordstrand og badebroudvalg: (Piet Jansen og Peter Falland) 
 Det røde hus - arbejdsudvalg: (fra bestyrelsen: Knud Rasmussen (tovholder), Piet Jansen, Jan Uls-

lev Pedersen og Maria Hovmøller)  


