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Formandens beretning
1. Konstituering af bestyrelsen:
Bestyrelsen fortsatte uændret.
Formand. Claus Rygaard Jensen
Næstformand. Jørgen Arleth
Kassere. Leif Hansen
Bestyrelsesmedlemmer. Grethe Madelung og Kaj Balle
Suppleant. Kjeld Engelhart
2. Forårsløg/Guldborgsundsblanding ved bord/bænkesæt
Anja og Emilie plantede 2 cirkler nede ved bord/bænkesættet i oktober sidste år, og hvor var
det flot at kigge på i foråret da det begyndte at spire.
Vi fik også opsat en skraldespand af kommunen som de tømmer.
Det er virkelig en fornøjelse at se hvor meget det bliver brugt.
3. Rød postkasse ved informationstavle fjernet.
Bestyrelsen henvendte sig til Post Nord. De har lavet en analyse i hele landet om hvor meget
post der er i postkasserne. Vores postkasse var en af dem der ikke blev brugt så ofte, så
derfor blev den taget ned.
4. Antal medlemmer i foreningen 2019
Antallet af medlemmer er dalende. Ved sidste optælling blev der noteret 74 medlemmer.
Dette er en reduktion på 8 % i forhold til sidste år.
En del af årsagen hertil vurderes at være, at mange ikke længere har kontanter på sig og at vi
derfor aftaler at pengene indbetales elektronisk til det udleverede kontonummer.
Vi kan se at ikke alle husker at få dette gjort, så bestyrelsen vil fremover benytte mobilepay
som en ekstra mulighed.
5. Kampesten fjernet ved cykelstien, hvor den krydser Sdr. Vedby Skovvej.
I forbindelse med, at de udlagte sten omkring det grønne område mellem cykelstien
og Poppelvænget er blevet fjernet (der hvor vi nu har fået opsat bord og bænke) har
kommunen også fjernet de store sten der skulle forhindre cyklister og knallertkørere i
at køre uden om de opsatte bomme.
Begrundelsen herfor er besparelse, da det koster mandetimer at trimme hver gang der
bliver slået græs
Dette vurderes at være farligt, og Claus har derfor aftalt med kommunen, at der nu bliver
lavet en beplantning på siderne af bommene til forhindring af gennemkørsel.
Status i dag er, at der ikke er sket noget siden Gitte Krog fra kommunen lovede en
ny beplantning. Derfor rykkes der igen

6. ”Døde” træer på græsareal ud for Ahornvænget 20 og 21.
Kommunen har vurderet, at de meget hårdt beskårne træer på ovenstående adresse
skulle fjernes. Dette har vist sig at være en misforståelse, og kommunen har efter
samtale med Claus tilbudt at plante nye træer til erstatning for de gamle.
Betingelsen derfor er at nummer 20 og 21 vander dem og slår græsset.
7. Øl smagning 2019
Vi havde en meget hyggelig aften sammen med Martin Iversen og hans
velsmagende produkter. Der var fra start en fin stemning, og Martins
slagfærdige introduktion og beskrivelse af produkterne var medrivende og
bidrog til stemningen. De enkelte øl sorter var ydermere særdeles
velsmagende, og det medvirkede jo yderligere til den positive atmosfære.
Der skal også lyde en stor tak til Gedser røgeri (Hanne & Erik) for deres fisketallerken
som var yderst velsmagende. Bestyrelsen kan kun anbefale at tage en tur til Gedser
for at deres sortiment.
En rigtig god og kreativ aften.
8. ”Danmark redder liv”
Lea og Jacob, Askevænget 5 er medlemmer af en gruppe der hedder ”Danmark
redder Liv”. https://redderliv.dk.
Ved opstået behov for hjælp via 112 gøres opmærksom på, at Lea og
Jacob evt. vil blive involveret, så hjælpen kan nå hurtigere frem.
Det er især ved hjertestop at hvert minut er kostbar for overlevelse
Der er ca. 160 førstehjælpere tilmeldt denne ordning i Guldborgsund Kommune.
Rigtig godt initiativ.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for godt
samarbejde i det forløbne år.
Formand. Claus R Jensen

