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1. Saddelmagerhuset: 
    På sidste generalforsamling gav flere udtryk for utilfredshed over den forsømte og  
    uplejede grund. 
    Bestyrelsen sendte et brev til ejeren og appellere til ham om at få ryddet op.  
    Det ser nu ud til at der er ved at ske noget på ejendommen her på det sidste. 
    Vi må så håbe at baghaven får en tur også. Måske et plankeværk kunne hjælpe? 
    Vi har afsendt endnu et brev til Sdr Vedby Skovvej 17. Det omhandler at bevoksningen 
    rager ud på fortovet og at det hele ser meget forsømt ud.  

 
2. Cykelstien 
    Cykelstien er nu blevet udvidet hvad angår dræning.  
    Det vidste sig at de 100 m ikke var nok. 
    Vi kontaktede Kommunen og det vidste sig, at Kommunen selv havde stien 
    under observation . 
    Det var kun en formalitet at få det udvidet. Stor ros til Kommunen. 
    Det ser også meget fornuftigt ud på stien nu. 
 
3. Forlængelse af 60 km forbi Sdr Vedby Skovhuse og til Folemarken. 

Omkring hastigheden på Grønsundsvej/Prinsholmvej har vi henvendt os til Vejdirektoratet 
og fået bekræftet, at alle nuværende opsatte skilte er permanente. 
Det vil sige, at der kun mangler ca. 500 m fra de 60 km som står herude og ind 
til Folemarken. 
Vi har skrevet til Kommunen om at forlænge dette og de har skrevet tilbage at det kommer 
på ved det næste møde i Trafiksikkerhedsrådet som løber af stablen den 27 november.   

 
4. Foredrag 1 afdeling. Birthe og Jørgen Arleths jordomsejling 
    Os der deltog og vi var rigtig mange havde en fantastisk aften i selskab med Birthe  
    og Jørgen. 
    De mange fremmødte blev taget med på en spændende rejse rundt til nogle 
    af jordens mest exotiske egne . 
    De fortalte med stor begejstring og med masser af lysbilleder om deres 
    jordomsejling.   
    Vi glæder os til, at høre om jeres hjemtur for det nåede vi jo ikke. 
    Indbydelser til arrangementet i november vil blive omdelt. 

 
5. Kontingent. 
    Da flere medlemmer er svære at træffe hjemme, blev det vedtaget at 
    fremstille et standardbrev vedrørende indbetaling af kontingent til  
    foreningen over dennes konto. Brevet med anmodning om  
    kontingentindbetaling kan afleveres til medlemmerne efter behov.  
 
 



6.  Nyt telt: 
     Vi har indkøbt nyt telt 5x8 m.  
     
7.   Besøg på Folketidende og Radio Sydhavsøerne. 20 marts 
      Det arrangerede besøg på Folketidende blev en succes, og vi fik en interessant 
      gennemgang og et godt indblik i alle de spændende aktiviteter der finder sted  
      på denne dynamiske arbejdsplads. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for,  
      at der senere vil kunne foretages andre tilsvarende virksomhedsbesøg. 
 
8.  Loppemarked Juni. 
     Vi flytter vores loppemarked frem til august hvor vi plejer at have det. 
 
9.  Busturen lørdag den 23 august.2014 aflyst 
     Turen i år går skulle gå til Maribo hvor vi skulle sejle med Anemonen på søerne.  
     Efter sejlturen var der buffet i Landsbyen ved Våbensted. 
     Dette års bustur kunne desværre ikke gennemføres grundet manglende  
     tilslutning.  
     Der var flere årsager hertil. Dels var en del af beboerne, der    
     normalt deltager, optaget af andre gøremål, og dels var arrangementet måske for  
     lokalt og dermed for dyrt. Måske var det datoen, da vi plejer at holde busturen i 
     Juni. 
     Prisen for bustransporten er jo stort set den samme uanset turens længde 
     Vi kommer igen næste år og det bliver så i juni og håber på større tilslutning. 
 
10.Lastbiler til sukkerfabrikken: 
     Vi har skrevet til kommunen for at få dem til at tage stilling til roetrafikken som  
     kommer fra nord. 
     Det svar vi fik var meget tvetydigt. (der er ikke planer om at der skal køres roer i 
     den kommende sæson) 
     Hvad så med næste sæson? 
     Vi har igen skrevet til dem, da vi mener det ikke var et svar vi kunne bruge til 
     noget. 
 
     Til slut vil jeg gerne takke bestyrelse for godt samarbejde. 
 
     Formand: Claus R Jensen 


