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Beboerforening Sdr. Vedby Skovhuse           

Generalforsamling 06/10-2020/2021  

Formandens beretning 
 

1. Konstituering af bestyrelsen: 2020 

    Bestyrelsen fortsatte uændret. 

    Formand. Claus Rygaard Jensen 

    Næstformand. Jørgen Arleth 

    Kassere. Leif Hansen 

    Bestyrelsesmedlemmer. Grethe Madelung og Kaj Balle 

    Suppleant. Kjeld Engelhart 

 

2. Plantning af træer og buske langs med cykelstien: 

 

    Efter et møde med kommunens Parkforvalter Gitte Krog blev der aftalt at der udføres en blandet  

    beplantning med ægte syren ”sensation” og rød blærespiræa. Det er blevet udført 

    Det vil selvfølgelig blive vedligeholdt som øvrige grønne områder. 

    Der er også blevet plantet 4 nye Ahorntræer ud for Ahornvænget 20. 

    Det er som erstatning for dem som kommunen fældede. 

    Så har kommunen lagt kampesten på begge sider af bommene hvor cykelstien krydser 

    Sdr. Vedby Skovvej for at forhindrer cykellister til at køre uden om bommene.  
 

3. Medlemstallet 2020/2021. Betaling med Mobile Pay: 
 

           Det har vist sig, at muligheden for at benytte Mobile Pay ved kontingent indbetalingen 

    var en rigtig god ide, idet mange har benyttet denne betalingsform. 

    Medlemstallet er fortsat stabilt, og foreningen har ca. 80/86 medlemmer. 

  

4.  Sejltur med færgen IDA fra Stubbekøbing: 

 

           Turen med færgen Ida måtte udskydes på grund af corona i 2020. 

           Vi gennemførte så turen i år hvor vi havde inviteret 80 medlemmer med først til mølle 

           princippet. 20 August 

           Om det skyldes dagen, datoen eller coronaen ved jeg ikke, men der var langt fra udsolgt, 

           da kun ca. 44 havde meldt sig. 

    Vi som var med på turen havde en god og hyggelig  aften hvor sejladsen startede ud fra 

    Stubbekøbing havn op langs Bogøs kyst til Farøbroerne for til sidst at ende oppe ved  

    Storstrømsbroen.                           

    Der kunne vi bl.a. andet se hvor langt byggeriet af den nye Storstrømsbro var kommet.  

    Det var utroligt smukt syn at se vores broer oplyst da mørket faldt på. 

    På de opstillede borde bænke sæt blev den medbragte mad spist mens vi stævnede ud  

    fra Stubbekøbing og op langs kysten. 

    Der var guide på hele turen som kunne berette om mange historier vedr. broerne og byerne 

    Stubbekøbing og Bogø. Han var rigtig god til sit job. 

    Det var tørvejr, men meget blæsende og kold aften.   



 

     

 

 

5.  Gadebelysning 
 

     Efter opfordring fra vores medlemmer har vi henvendt os til SEAS-NVE for at gøre opmærksom, 

     på at gadebelysningen i vores område var meget dårlig. 

     Vi har haft SEAS ude og udskifte armaturer med nye, så man igen kan orientere sig om aften.  

       

 

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

               Formand. Claus R Jensen 


