
 

 
Beboerforening Sdr. Vedby Skovhuse           

Generalforsamling 03/10-2018  

Formandens beretning 

 

1. Konstituering af bestyrelsen: 

    Bestyrelsen fortsatte uændret. 

 

2. Sdr. Vedby Skovvej. Affald og udhængende grene fra træer: 

    Bestyrelsen vurderer, at grenene hænger så højt, at trafikken ikke generes, men 

           Claus kontakter ejeren af skoven og får en snak om forholdene. 

           Claus kontaktede Thomas Højgaard fra Orupgaard Gods, som ejer det lille stykke    

           Skov for enden af Sdr. Vedby Skovvej.      

           Han har tilset skovstykket og de vil ved lejlighed når deres maskine kommer forbi   

           beskære nogle af de store grene.  

           Affaldet i skoven opfordrede han os alle til at gribe i egen barm, da det er tydeligt  

           hvor  det kommer fra. 

           Beboerforeningen opfordrer, ved en hver tænkelig lejlighed, alle til at passe godt på  

           vores område, og ikke smide affald i skoven og grøften. 

 

3. Spejl på Sdr. Vedby Skovvej over for Poppelvænget  

     Der blev endvidere spurgt til et spejl til forbedring af overskueligheden for 

     trafikken over for Poppelvænget. Spejlet blev fjernet for ca. 10 år siden, og   

     dette har tilsyneladende ikke givet anledning til problemer.  

     Claus henvendte sig til kommunen vedr. begrundelse. 

      Kommunen har ingen intention om at opsætte et spejl på Sdr Vedby Skovvej over for 

      Poppelvænget. Der findes masser af steder med samme forhold som dette, og i øvrigt er 

      der ubetinget vigepligt 

    Spejlet som sad ved indkørslen til Sdr. Vedby Skovvej har vi mistet. Bestyrelsen 

     rettede henvendelse til kommunen, og de var hurtige til at opsætte et nyt.   

 

 

4.  Påskelege og kaffe. Anja & Emilie 

           Beboerforeningen vil afholde legedag med påske tema søndag den 8. april. 

           Anja og Emilie fra Ahornvænget 12 vil stå for arrangementet som vil være et par timers  

           samvær med leg og hygge for alle.  

           Der vil være godter til børnene og kaffe, sodavand og kage til alle. 

    Der var 2 der tilmeldte sig foruden Anja Og Emilie. Skuffende må jeg sige. 

    Vi har måske ingen medlemmer med børn? 

 

5.  Vedr. vandhul på hjørnet af Askevænget og Ahornvænget 2 

           Beboerforeningen kontaktede Kommunens Entreprenør Afdeling. 

           I løbet af ingen tid har vi fået løst problemet med det store vandhul. 

           Stor tak til Kommunens Entreprenør Afdeling for hurtigt ekspedition. 

 

 

      

 



6.  Vinsmagning 2018: 

      Bestyrelsen har talt med Jørgen Jørgensen fra ”Vinstokken” om at følge op på  

      sidste års succes. 

      Jørgen foreslår at ændre konceptet lidt, sådan at vi i år vil komme til at smage  

             den samme drue fra forskellige vinlande. Det vil nok overraske mange, at  

      smagen kan være så forskellig afhængigt af behandling og geografisk område. 

      Vinsmagningen blev afholt fredag den 14. september.  

     Foreningens telt blev rejst og der var 40 tilmeldte personer. 

      Vinene blev leveret fra Marius Mortensen.      

      For vinsmagningen og tapas var der en egenbetaling på 60 kr. pr. næse. 

      Igen i år var den afholdte vinsmagning en stor succes. Der var fra starten en rigtig god  

               stemning ved alle bordene og i takt med smagsprøverne kom der ekstra gang i den. 

               Efter arrangementet blev der udtrykt stor tilfredshed i teltet.  

               Bestyrelsen meldte ud at man vil forsøge sig med øl smagning til næste år. 

 

7.  Beplantning langs med cykelsti 

      Kommunen tilbød at lade medlemmerne få indflydelse på beplantningen langs      

      cykelstien.  

      Dette har dog ikke givet nogen reaktionen fra medlemmerne, og  

      bestyrelsen har derfor besluttet at lade kommunen selv vurdere hvilken  

      beplantning der skal anvendes. 

      Gitte som er ansvarlig og vores kontakt person for den grønne afdeling i kommunen 

      kunne ikke give et præcist svar på hvornår der vil blive plantet. 

 

8.  Status over medlemsantal efter kontingentstigning: 
           I forbindelse med den på sidste generalforsamling vedtagne kontingentstigning, var der en 

             vis bekymring for, hvilken reaktion bestyrelsesmedlemmerne ville blive mødt med når  

             medlemmerne skulle betale. 

Det er derfor dejligt at kunne meddele, at langt de fleste uden videre har accepteret at 
kontingentet nu er kr. 150,-. 
Den seneste optælling viser, at foreningen nu har 80 betalende medlemmer.       
Til sammenligning havde vi sidste år 82. Generalforsamlingens vurdering af en 
kontingentstigning viste sig altså at være rigtig.  
Medlemmerne ser ud til at finde stigningen rimelig. 

     

  9.   Fårårsløg/Guldborgsundsblanding-Bord/Bænkesæt       

        Bestyrelsen søgte kommunen om forårsløg til plantning langs med cykelstien. 

        De skal plantes i grupper langs med cykelstien. 

        Vi ansøgte også om et bord/bænkesæt, som skal stå på græsarealet trekanten 

        Sdr. Vedby Skovvej/Poppelvænget. 

        Vi vil så bidrage med anlæg af fliser til bord/bænkesæt. 

        Vi får løg til plantning i området ved bord/bænkesættet i år. 

        Vi har fået bord/bænkesæt af kommunen. 

        Vi (Per fra Bøgevænget og Claus) har anlagt fliser og bord/bænkesættet er sat op. 

 

 Til sidst en stor tak til bestyrelsen for godt       
 samarbejde i det forløbne år. 

               Formand. Claus R Jensen 


