
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 22. maj 2007 hos Anni. 
 
Jørn H. havde meldt afbud – Alle andre var tilstede. 
 

1. Fjernvarmen! 
 
Sdr. Vedby Skovvejs udformning efter opgravningerne er sat på ”dagsordenen” 
Vores repræsentanter i udvalget Anni og Hans Jørgen havde haft en positiv oplevelse 
med det første møde. Alle var lydhør. Der blev drøftet muligheder og begrænsninger. 
Forslag bliver udarbejdet og næste møde er berammet til den 6.6.07. 
 
Der hvor der er særlig graveaktivitet nu er beboerne sat på store prøver. Projektet 
følger nogenlunde planerne, men hvis vi alle hjælper hinanden vil det måske bedre 
kunne lykkes at nå tingene til tiden. Vis hensyn til hinanden.  
En god historie som er sand lyder således: Der bliver jo hentet skrald i området 
hver 14-dag. På Ahornvænget har entreprenørerne i dag kørt skraldespandene frem 
så renovationsarbejderne kan afhente dem i morgen tidlig. Spandene er nummeret 
så de kan finde hjem igen. FLOT!!!!!!   
 
Brev er afsendt til Kommunen med nogle spørgsmål til kloakeringen. Brevet kan  
ses på hjemmesiden. Vi ser frem til svaret, som også vil kunne ses på vores hjemme- 
side når det er kommet frem til os. 
 
2. Omfartsvejen! 
 
Jørn har deltaget i et møde, hvor medlem af Guldborgsund Kommune Lennart Damsbo- 
Andersen også deltog. Han var meget lydhør overfor gruppens holdninger. 
Samme dag var der en artikel i Folketidende med udtalelser af Borgmester Kaj Petersen. 
Artiklen blev heldigvis afkræftet dagen efter. 
Vi håber stadig på, at der i Folketinget er kræfter der vil arbejde på en rigtig omfartsvej, 
og ikke blot en bynærvej som kun vil aflaste trafikken i banegårdkrydset i en kortere 
periode, men vil skabe problemer på den anden side af byen. 
 
3. Cykelturen til ”Havløkke”!  
 
Finder sted den 24. juni 2007 klokken 11.00. Vi håber på stor tilslutning blandt 
vores 78 medlemmer og familier. Du kan stadig indmelde dig i foreningen og 
deltage gratis i cykelturen. 
Borde og stole lejes som sædvanlig og opstilles på pladsen ved Ulslev Strand. (Jørn og Lars) 
Vi (Leif) sørger for at der er øl og vand med på turen. 
Du skal blot smøre madpakken og medtage det gode humør. 
 
4. Onsdagscykelturene!! 
 
Er sat i gang. Der er kørt to onsdage nu. Smukke ture udi vores dejlige natur. 
Mød op ved opslagstavlen klokken 19.00, og tag en lille tur med andre positive 
mennesker fra området. 
 
Næste møde afholdes den 19.6.2007 hos Claus klokken 16.30. 


