
Ahornvænget 30/09-2014 
 

Beboerforeningen Sdr. Vedby Skovhuse 
 

Generalforsamling afholdt på CELF 17/09-2014 
40 års jubilæum 

Referat 
 

Vi var 36 tilmeldte til generalforsamlingen som startede med spisning kl. 18.00.  
Der var stor buffet og lagkage i dagens anledning og undervejs var der lodtrækning om en middag 
for 2 blandt alle medlemmer.  
Den blev vundet af Klaus Westerholdt,  Skovvejen 15.  
Formanden læste op af den i 1974 håndskrevne forhandlingsprotokol. 
På et tidspunkt under oplæsningen kunne formanden ikke tyde hvad der stod, så vi måtte have  
sekretæren fra 1974 ( Lars Bo ) som var til stede ved generalforsamlingen, til at fuldføre sætningen. 
Formanden uddelte 2 flasker rødvin til Lars Bo da han var med i den første bestyrelse og for hans 
store indsats og interesse for vores område. 
Generalforsamlingen startede kl. 20.00 og sluttede kl. 21.00 
 

1. Valg af dirigent.  
Lars Bo Petersen 

 
2. Formandens beretning. 

            Er vedlagt som vedhæftet fil 
 

      3.   Kassereren fremlægger revideret regnskab.  
            Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. 

 
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Claus R Jensen (er villig til genvalg)   

Lene Sarka (er villige til genvalg).  
            Valg af suppleant. Grethe Madelung er på valg. (er villig til genvalg) 
            Claus og Lene  og Grethe blev genvalgt.  

              
5. Valg af 2 revisorer: Lars Bo og Christian Jensen er på valg. Christian og Lars (er villig til 

genvalg)  
Christian og Lars blev genvalgt.  

            Valg af revisorsuppleant. Lisa Oldrup er på valg: (er villig til genvalg) Lise blev genvalgt.    
         
      6.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
            Beløbet er det samme som sidst år kr.100.00 pr husstand og kr. 50.00 for pensionister. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7.   Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage    
       generalforsamlingen. 
       Forslag til behandling på generalforsamlingen: 
       Der var kommet 3 forslag fra Conny og Tommy Hansen Ahornvænget 20 
             
 1.   Spørge kommunen om at få opsat en chikane ved indgangen til cykelstien ud imod landevejen, 

    det har der været før, og som det er nu, er det relativt nemt at køre med bil på cykelstien – 
    cykelstien kan på den måde bruges som en potentiel flugtvej - evt. ved indbrud. 
 
    Formanden havde kontaktet Vejdirektoratet og Guldborgsund Kommune og fået en bekræftelse 
    på at, stibommene ville blive sat op igen.   

 
2. Henstille til beboerne i området - til IKKE at anvende skov samt grøft til at smide haveaffald i, 

 bl. a. ved indgangen ved golfbanen - her ser det ud som om der er læsset adskillige 
       trillebørfulde græs - afklippede grene - indtørrede tujagrønt - gammelt juletræ - pottefyld m.v 
       samme problem ses langs med cykelstien fra Askevænget til landevejen - når man ikke kan 
       holde ud at se på sit haveaffald selv, hvordan kan man dog så tro at andre skal se på det i 
       naturen?  
       Alle ønsker sig en pæn have, men det skal ikke ske på bekostning af at man ikke kan bringe 
       sit haveaffald til grenpladsen, der findes denne udmærkede ordning - der opfordres kraftigt til at 
       alle bruger den. 
 
       Formanden og alle tilstedeværende var helt enig om det store problem. Formanden fortalte at 
       han havde kontaktet Kommunen og de ville skrive et brev til samtlige husstande i Sdr. 
       Vedby Skovhuse. 
 
3. Cikanerne på Sdr. Vedby Skovvej er nogle steder plantet flot til - dette er formentligt sket på 
      privat initiativ, skal vi gøre det formelt - således at det er Grundejerforeningen, der betaler for 
      de grønne planter og evt. lave en "arbejdsdag" hvor beboerne ved fælles hjælp tilplanter dem? 
 
      Generalforsamlingen var enig om at det var en udmærket ide, men at det er en kommunalt 
      opgave som vi som forening ikke vil deltage i. 
 
        
  8.    Eventuelt. 
         Formanden takkede alle fremmødte for en dejlig aften, samt sin bestyrelse for et godt 
         samarbejde i det forløbende år.   
 
          Formand 
          Claus Rygaard Jensen 
 


