
Sdr. Vedby Grundejerforening                               Sdr. Vedby den 15 03 07. 
 
Bestyrelsesmøde onsdag den 14. marts 2007 hos Jørn. 
Lars Bo, Leif, Claus og Jørn var til stede. 
 
Leif redegjorde for forløbet af kontingentopkrævningen. Der er indtil i dag 
72, som har betalt, så der er grund til at tro, vi når sidste års høje medlemstal 
på 76. 
 
Om fjernvarmesituationen forklarede Lars Bo, at da vi konstaterede, der ikke 
var overensstemmelsen mellem den beregningsmetode, som blev anvendt ved 
mødet før generalforsamlingen og den, som blev anvendt i kontrakten, skrev 
vi til varmeforsyningen og bad om en forklaring. 
De svarede, at det var metoden i kontrakten, der var forkert 
Begge breve kan ses på hjemmesiden og i skabet. 
Vi fik dog ikke svar på spørgsmålet om, hvorvidt en større tilslutning end 75 
% ville reducere prisen på tilslutning, men det er kommet senere. Det ligger 
nu fast, at prisen er 45.000 kr. uanset tilslutningsprocenten, der i øvrigt er 
under de 75 %. 
 
Lars Bo fortalte fra mødet den 7. februar med varmeforsyningen, at det kører, 
som det skal med fjernvarme. Entreprisen lægges i udbud den 15. marts, og 
der skal bydes ind senest 1. april. 
Kort efter påsken, som slutter 9. april, bliver der indkaldt til et borgermøde for 
alle i området. Her lægges planerne frem, så alle kan se, hvad der sker og 
hvornår. 
 
Situationen lige nu er den, at der er gravet op i den sydlige ende af Skovvejen, 
og der var enighed om, at afspærring og afdækning med jernplader er i orden. 
 
Der har været aktivitet i den gruppe, som kalder sig ”Ommerudvalget”, og 
som vil forsøge at ændre linieføringen på en mulig omfartsvej. Der er holdt 
møder, og der er nu rettet henvendelse til Vejdirektoratet og til nogle 
medlemmer af Folketingets trafikudvalg. Fra nogle af disse er der kommet 
positive reaktioner, og de vil rette forespørgsel til trafikministeren. 
Der er i udvalget medlemmer fra Kraghave, Stubberup og Tingsted 
grundejerforeninger og fra en gruppe i Tjæreby Tang. 
 
Vi har afgivet et skriftligt indlæg om trafiksikkerhed og miljø, mens andre har 
skrevet om prognose for trafikudvikling og trafikøkonomi. 
Det hele er sammenfattet med forslag til en linieføring længere mod øst end 
amtets forslag. 
 



Der var enighed om, at den nye hjemmeside er flot, og at den indeholder det, 
der er behov for. 
 
Onsdagscykelturene kommer antagelig i gang igen i maj og vil køre som i 
fjor. 
 
Der afholdes bestyrelsesmøde igen onsdag den 25. april 2007 kl. 1630 hos 
Leif. 
 
Lars Bo Petersen 
Formand. 


