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Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2007 hos Claus. 
 
Til stede var Leif, Claus, Anni og Jørn. 
 
Mødet startede med at gøre op, hvor mange der var tilmeldt cykelturen til 
Havløkke den 24. ds. 
Ud over de fra bestyrelsen, som kunne deltage, var der kun tilmeldt 4 
medlemmer. 
Det var derfor nødvendigt at aflyse turen, hvilket er beklageligt. 
Aflysningen kommer på hjemmesiden. Der hænges en aflysning op i skabet, 
og de, som har tilmeldt sig, kontaktes direkte. 
Lars afbestiller borde og stole. 
 
Fjernvarmeprojektet blev drøftet. Der var enighed om, at det giver store 
problemer for beboerne, men det vidste vi godt, at det ville. Men det er 
positivt, at vi får det hele lavet på én gang. Fjernvarme, kloak, El og vand. 
Så må vi kunne se frem til en årrække uden gravemaskiner. 
 
Der er flere, som har henvendt sig til bestyrelsen, fordi de har hørt rygter 
om, at tidsplanen ikke kan holde. Det får især betydning for dem, der har 
tilsagn om tilskud ved overgang til fjernvarme fra EL-varme. 
Der var enighed om, at vi skriver til kommunen for at få oplyst, om der er 
ændringer i tidsplanen og, hvis det er tilfældet, hvem det får betydning for. 
 
Der er kommet svar på vores brev om den tvungne kloaktilslutning inden 
udgange af 2008. 
Kommunen har erkendt, at de ved det første møde fremlagde projektet som 
én strenget for vidt angår den ”gamle” bebyggelse, og de frafalder foreløbig 
kravet om tilslutning. 
 
Anni foreviste den første skitse til udformning af vejprofil og 
hastighedsdæmpende foranstaltninger på Sdr. Vedby Skovvej. Hun oplyste, 
at den ikke er færdig, men at der har været en god dialog mellem 
foreningens repræsentanter og kommunens folk. Det tegner til at blive et 
rigtig godt resultat. 
Når der ligger et egentligt forslag, vil det blive lagt frem for medlemmerne. 
 
Sommerfesten blev drøftet. 
Set i lyset af den manglende tilslutning til cykelturen og den omstændighed, 
at der måske ikke er mulighed for at afholde den i selve området på grund 



af gravearbejde, bør vi tage det op, når vi får bekræftet den eksisterende 
tidsplan eller får en ny. 
 
Omkring hjemmesiden oplyste Leif, at der er muligt at oprette en mailboks, 
så de, der tilmelder sig, kan se, hvornår der er nyt på hjemmesiden. 
Der var enighed om, at det var en god ide. Leif og Søren finder ud af en 
ordning. 
 
Kompostkværnen, der i lang tid har været ude af syne, er kommet tilbage. 
Dens tilstand er sådan, at den fungerer endnu, men Knud, der passer den, 
mener ikke, at store reparationer kan svare sig. 
Da der kun er ganske få, som bruger den, lader vi den køre, til den går i 
stykker. Men vi koster ikke større beløb på den.  
 
Leif oplyste også, at onsdagscykelturene fortsætter lidt endnu, men at de 
nok ligger stille i ferietiden. 
 
Han ønskede også at skifte pengeinstitut, da han ikke selv har relationer til 
Nordea, som anvendes nu. 
Der var enighed om, at han bare kan skifte. 
 
 
Jørn Hansen 
Referent. 
 
    
     
 


