Ahornvænget 17/10-2021

Beboerforeningen Sdr. Vedby Skovhuse
Generalforsamling afholdt på Østerbroskolen 06-10-2021
Referat
Der var 38 som havde tilmeldte sig til spisning og generalforsamlingen.
Det var dejligt, at vi endelig kunne mødes igen efter coronaen. Man kunne tydelig se og høre
medlemmernes hyggelige snakkelyst og, at de havde savnet fællesskabet.
Selve generalforsamlingen startede kl. 19.00 og sluttede kl. 20.00
1. Valg af dirigent.
Lars Bo blev valgt med stort applaus fra medlemmerne.
2. Formandens beretning.
Er vedlagt som vedhæftet fil
3. Kassereren fremlagde revideret regnskab.
Regnskabet blev godkendt, uden anmærkninger. Regnskabet blev fremlagt for 2 år, da vi
ikke har haft generalforsamling i 2020 på grund af Coronaen.

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
Leif Hansen. (er villig til genvalg). Genvalgt
Kaj Balle. (er villig til genvalg). Genvalgt
Jørgen Arleth. (er villig til genvalg). Genvalgt
Kjeld Engelhardt suppleant (er villig til genvalg). Genvalgt
5. Valg af 2 revisorer: Lars Bo og Merethe Madsen er på valg. Lars og Merethe (er villig til
genvalg) Genvalgt
Revisorsuppleant. Lisa Oldrup er på valg: (er villig til genvalg) Genvalgt.
6. Indkomne forslag. Der var indkommet 2 forslag
Forslag.1 Arno & Elin Ahornvænget 7. Lars & Bente Askevænget 22
Det ville være ønskeligt, om generalforsamlingen vil tage beslutning om at bede bestyrelsen
henvende sig til Guldborgsund Kommunen, om et nyt og meget tiltrængt lag asfalt på
cykelstien fra Skovvejen og ind til Kringelborg (mellem bommene), da cykelstien er meget
dårlig med huller og mange lapper.
Cykelstien anvendes dagligt som skolevej for børn til og fra skole, af mange ældre der går tur
med eller uden rollator.
Formanden kunne fortælle, at han havde haft samtale med den ansvarlige fra kommunen,
som lovede, at der ville komme nyt asfalt på i år hvis der var flere asfaltpenge på kontoen.
Hvis der ikke var penge nok lovede han at det ville blive til næste år.
Bestyrelsen vil holde godt øje med hvad der sker.
Forslag. 2 Anni Sdr. Vedby Skovvej 11
I forbindelse med etablering af fjernvarme blev de rødtjørn, der var plantet på Sdr. Vedby
Skovvej fældet og aldrig reetableret.
Var det en ide at beplante de chikaner, der allerede findes på f.eks. skovvejen, med rødtjørn,
buske eller andet.
Det vil også gå godt i spand med den grønne bølge.
Bestyrelsen og medlemmerne var enige om, at der skulle gøres noget ved chikanerne, så
formanden vil kontakte Gitte Krog som er parkchef i Guldborgsund Kommune.

7. Eventuelt.
Bestyrelsen spurgte ind til hvad vi skulle med vores forening, da tilslutningen og interessen
til de arrangementer som bliver lavet ikke er særlig stor.
Lars Bo fortalte hvor vigtigt det var, at have en forening, som kunne skabe kontakt til
Kommunen hvis der opstår problemer eller der skal findes løsninger. Som enkelperson
vil man have meget svært ved at blive hørt eller taget alvorlig i kommunen.
Der manglede emner til arrangementer til bestyrelsen, og jeg skal love for der kom
mange fra medlemmerne.
Nyk F. Revy, Museumsbanen Bandholm, Skovtårnet Rønnede, Globen Holeby,
Holmegård Glasværk, Femern Belt Rødbyhavn, Søfartsmuseum Helsingør, Andelsbyen i
Holbæk, Postbåden Nakskov.
Vi takker for de mange gode forslag.
Så er det op til bestyrelsen, at strikke et godt arrangement sammen.
Gadelygterne i vores område driller stadig, så vi må have fat på SEAS NVE igen igen.
Der blev bragt et emne op omkring en Hjertestarter til vores område.
Der var stor interesse blandt medlemmerne og bestyrelsen.
Bestyrelsen vil undersøge hvordan det kan lade sig gøre.
Der var interesse for at se ældre referater end de tre der ligger på forsiden af hjemmesiden
Her er en vejledning til hvordan.
Klik dig ind på vores hjemmeside bsvs. Klik derefter på Foreningen og derefter et klik på
Referater, så et tryk på ældre referater
Formanden takkede generalforsamlingen dirigenten og bestyrelsen for en dejlig aften.
Også ros til den nye Østerbroskole for lån af de fine nye lokaler.
PBV. Formand
Claus Rygaard Jensen.

