Velkommen til Lammestrup & Stubberup Landsbylaug
Kære ”naboer”
Vi er en gruppe beboere i Lammestrup, Stubberup og nærmeste opland, der har slået os sammen
for at starte et nyt Lammestrup & Stubberup Landsbylaug op.
Lammestrup & Stubberup Landsbylaug (under opstart) er tænkt som en frivillig og apolitisk
forening for alle beboere i vores lokalområde, der har lyst til at deltage i fælles aktiviteter eller
måske bare vil følge med i, hvad der rører sig herude.
Hvorfor et Landsbylaug?
Der er mange gode grunde til at stifte et Landsbylaug, og en del af dem skal vi først til at finde på –
sammen. Det vigtigste formål er at styrke fællesskabet og trivslen i lokalområdet på tværs af vores
forskelligheder. Det kan forhåbentligt bidrage til at gøre levevilkårene i vores skønne landområde
lettere og sjovere. Det kan ske på mange måder.
Landsbylauget er tænkt som et forum, hvor vi kan skabe nye uformelle fællesskaber på kryds og
tværs ud fra interesser og ideer. Måske ender det med en fælles høstfest, loppemarked, små
interessefora som svampetursgrupper, strikkegrupper, hønseholdsgrupper, vandregrupper, øleller vinlaug, ”åben terrasse nabobesøg”, ”redskabsbørs” mv. Kun fantasien sætter grænser.
Sammen er vi stærkere og kan få mere indflydelse
Som Landsbylaug kan vi også blive medlem af Køge kommunes Landsbyforum. Det giver os ret til
at deltage i møder om kommunens landdistriktspolitik, og vi får bedre muligheder for at blive hørt
og inddraget i forhold, der har betydning for vores levevilkår her i udkanten af Køge kommune,
hvor vi kan føle os overset eller ligefrem “ kørt over” af kommunens prioriteringer. Det kan være
om offentlig transport og trafiktryghed for bløde trafikanter, teleforsyning eller andre vigtige
temaer. Det kan også gøre det lettere for os at få tildelt penge til projekter, der har betydning for
tilværelsen på landet.

Som en del af Landsbyforum kommer vi også ind i et fællesskab med mange andre landsbylaug i
Køge kommune, som vi kan blive inspireret af, få erfaringer fra og samarbejde med.
Landsbylauget tilstræber en tæt dialog og et godt samarbejde med Stubberup grundejerforening
om emner af fælles interesse. Vi ser det ikke som en modsætning, men tværtimod en styrke, at vi
er flere lokale foreninger, der på hver sin måde arbejder for at styrke levevilkårene på landet.
Hvem kan være med?
Landsbylaugets område omfatter landsbyerne Lammestrup og Stubberup og den nærmeste
omegn. Alle med folkeregisteradresse i de to landsbyer eller i en ejendom beliggende i landzone
på Lammestrupvej, Stubberupvej, Ebbeskovvej og Bastebjergvej, 4140 Borup, er medlemmer og
det er gratis.
Hvad sker der nu?
Vi regner med at holde stiftende generalforsamling (årsmøde) for Lammestrup & Stubberup
Landsbylaug indenfor de næste par måneder. Her skal vi blandt andet have valgt en bestyrelse på
5-9 personer og have vedtaget et sæt vedtægter for lauget. Vi skal også tale om mulige emner for
laugets arbejde det næste år. Alle beboere, der er fyldt 18 år, har stemmeret på årsmødet.
Pga. Covid-19 situationen er det desværre muligt, at mødet må afholdes virtuelt via Zoom.
Du kan følge med i nyheder på vores fælles hjemmeside www.lammestrup-stubberup.dk og
deltage i aktiviteter og debat i vores Facebookgruppe Lammestrup & Stubberup Landsbylaug.
Anmod om medlemskab på Facebook og vi godkender dig.
Indkaldelse til den stiftende generalforsamling vil også blive lagt op på disse to platforme senest 3
uger for mødets afholdelse. Her vil der også blive mulighed for at melde sig til valget af laugets
bestyrelse. Du er også velkommen til at sende din mailadresse til vores nye mailpostkasse
landsbylaug@outlook.dk, så registrerer vi, at du ønsker at deltage og sender dig en mail, når vi har
nyt at berette – eller noget at spørge dig om.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage aktivt i at få vores nye landsbylaug op at stå og leve.
Mange nabohilsner fra opstartsgruppen for Lammestrup & Stubberup Landbylaug 
Lammestrupvej nr. 19, 20, 21, 25, 26, 34, 36, 38, 46 og 53
Ebbeskovvej nr. 1, 2a, 2b og 3
Bastebjergvej nr. 3, 6, 7 og 8
Stubberupvej nr. 1

