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Formandens beretning 
 

1. Konstituering af bestyrelsen: 
Bestyrelsen fortsatte uændret. 

 
 

    2. Birthe og Jørgen Arleth sejltur jorden rundt 2 afdeling: 
Der var lige som sidste gang stort fremmøde, og arrangementet forløb til alles 
tilfredshed. Da denne type arrangementer lader til at falde i smag, vil 
Beboerforeningen bestræbe sig på at arrangere noget tilsvarende på et 
senere tidspunkt. 

 
 

3. Bomme på cykelsti: 
Sidste år på Generalforsamlingen lovede kommunen, at stibommen som blev 
fjernet ud mod Prinsholmvejen skulle op igen. Status i dag.  
Claus rykkede Kommunen første gang i april ved Ole Jensen, hvor sagen var 
overtaget af Tom Hansen som havde rykket Vejdirektoratet, og jeg rykkede 
så igen i august hvor det så var Poul Henning som havde taget over. 
Nu skete der endelig noget. Vi har fået en mail fra Poul Henning hvor 
Vejdirektoratet bekræfter, at der snarest opsættes en bom.  
 

4. Rydning af fortov/cykelsti langs med Sdr. Vedby Skovvej: 
Bestyrelsen blev enig om at bede kommunen om at få præciseret 
reglerne for rydning af fortov/cykelsti i Sdr. Vedby.  
Kommunen har oplyst, at flisebelægningen på Sdr. Vedby Skovvej er et fortov 
og at det påhviler enhver grundejer som bor langs med dette fortov om at 
holde disse arealer ryddet. Husejer kan blive draget til ansvar. 
Der var flere medlemmer der kunne huske de tegninger hvor det fremgik at 
det var en fælles sti til cykler og gående. Bestyrelsen vil se om man kunne 
fremskaffe disse tegninger. 
 
    5. Status vedr. haveaffald langs med cykelstien: 
Vi husker stadig hinanden på ikke, at benytte grøften til haveaffald 
Brev om ovenstående er modtaget fra kommunen og omdelt til de berørte 
beboere. 
 

6. Status vedr. Roetransporter: 
Ved fornyet henvendelse til kommunen er det oplyst, at lastbiler med 
sukkerroer med fordel kan benytte den nye omfartsvej. Det betyder, at der 
ikke er noget lovgivningsmæssigt til hindre for, at lastbiler inkl. roetransport 
benytter frakørslen ude ved os. 
 



 
 

 
7. Status vedr. bilkørsel på Prinsholmvej/Grønsundvej: 

Der er nu gennemført hastighedsmålinger, og resultatet heraf er, at Politiet og 
Park & Vej skal vurdere, om det er formålstjenligt at ændre 
hastighedsgrænsen til 60 km/t på hele stykket. Der forventes at komme en 
afgørelse snarest i løbet af februar 2015.Jeg har rykket kommunen adskillige 
gange for et svar, senest 19 august, men intet svar fået.  
Det kan være vi skulle spørge Poul Henning. 
     
 

8. Bustur 2015: 
Bestyrelsen planlagde en bustur lørdag d. 20.juni til andelslandsbyen 
”Nyvang” nær Holbæk.  

I Andelslandsbyen Nyvang kan du opleve livet og hverdagen i den lille andelslandsby i 
begyndelsen af 1900-tallet. På husmandsstedet kan du klappe køer, heste og 
kaniner. Der er tændt op i komfuret, og kaffen er lavet med erstatningen Richs. Du er 
velkommen til at smage, og måske bliver du sat til at vaske op med karskrubbe og 
sodavand. Har du benzin i blodet er vognmandsforretningen noget for dig. Hvis du er 
heldig får du måske en køretur i Zonestationens kranvogn fra 1929. I smedjen er der ild 
i essen, og den store snavsede smed har travlt med at hamre på jernet og regere 
med ilden. Søstrup Andelsmejeri kører ofte i weekenden. Her kan du se mejeristerne 
lave smør og smage på gammeldags kærnemælk. Det friskkærnede smør og nylavede 
rygeost kan købes i Trønninge Brugsforening. Her kan du få alt fra klipfisk 
til lakridspiber. Og bagefter kan du besøge brugsuddelerens lejlighed. I skovhuset er 
der gang i husfliden. Der væves, kniples og drejes i træ. 
I tekstilstuen kan man få et kik på tidens trikotage. Hos slagteren kan du 
købe medisterpølse, hjemmerøget hamburgerryg, pølser og lækre, varme frikadeller. 
Hvis du trænger til en kop kaffe med blødt brød skal den nydes på konditoriet med fine 
hvide duge og porcelænskopper eller i vores traktørsted Madam Blå, der også tilbyder 
god mad. 
I Andelslandsbyen finder du også kirke, forsamlingshus, politi, skole og alle de 
godtfolk der hører til i sådan en landsby – her er oplevelser nok til en hel dag. 

Busturen blev aflyst da der kun har tilmeldt sig i alt 16 personer til 
arrangementet. 
Det er andet år vi må aflyse en bustur. 
Konklusionen på ovenstående kunne være, at denne type arrangementer 
ikke længere har den fornødne interesse hos vore medlemmer. 
På generalforsamlingen vil det blive besluttet om vi skal erkende, at der ikke 
længere er basis for arrangementer af denne art, eller om vi skal gøre endnu 
et forsøg næste år.  
Indlæg fra medlemmerne forventes. 
Der kom rigtige mange gode bud fra medlemmerne, så bestyrelsen skal i tænkeboksen. 
 
 
 



 
 
 
 
 

9. Loppemarked 2015: 
Deltagelsen i loppemarked blev hovedsaligt holdt på ens hjemmeadresse. 
Der var 12 husstande ( flest på Ahornvænget/Askevænget) men også nogle 
få stykker på Skovvejen. De tilbagemeldinger vi fik om loppesalg har været 
overvejende positive. 
Vi var ca. 20 personer til medbragt aftensmad hos Kirsten og Leif. 
Det var som sædvanligt skide hyggeligt. 
 

 
 
 
 
10. Kontingent 2016: 

Vi har oplevet de senere år en tendens til, at medlemmer glemmer og betale 
deres kontingent indtil den dag hvor de skal leje/låne foreningens 
telte/borde/service med mere. 
Vi har så i en enig bestyrelse truffet den beslutning, at man ikke kan leje/låne 
foreningens ting hvis man ikke har betalt sit kontingent inden den 1. marts 
2016. 
Vi vil så udarbejde et nyt medlemskort hvor det ville fremgå med tekst. 
Vi håber generalforsamlingen er enig med bestyrelsen i dette. 
Der var klapsalver over dette tiltag fra medlemmerne. 
 
Til sidst en stor tak til ordstyrer Lars Bo og til bestyrelsen for godt samarbejde 
i det forløbne år. 
 
Formand. Claus R Jensen 


