
Sdr. Vedby Grundejerforening                                  Sdr. Vedby den 29. juli 2007. 
 
 
Bestyrelsesmøde den 26. juli 2007 hos Lars Bo. 
 
Claus og Anni havde sendt afbud. De øvrige var til stede. 
 
Sommerfesten, der var bestemt til afholdelse den 25. august, blev drøftet, 
idet formanden var af den opfattelse, at den skulle aflyses eller i hvert fald 
udsættes. 
Han begrundede det med, at der for det første ikke er nogen grund til at tro, 
vi kan finde et sted her i området, hvor der er mulighed for at stille telt op 
og holde en sommerfest. Der er opgravninger overalt, og ler og regn giver 
ikke ligefrem lyst til asfaltbal eller det, der ligner. 
 
For det andet har der såvel til festen i 2006 og cykelturen i år været så lille 
tilslutning, at vi har måttet aflyse begge arrangementer. Det er trist, men 
sådan er det. 
 
Problemet blev drøftet. 
Blandt andet et forslag om at holde festen i en privat have. 
Der blev dog enighed om, at vi ikke holder festen nu. Hvis vi ikke kan være 
her i området, men skal ud og leje lokale, påfører vi foreningen udgifter til 
noget, som vi ikke ved, om der er stemning for. 
 
Vi vil derfor afholde generalforsamlingen ret tidligt, først i september, og 
der spørge medlemmerne, hvad de kan gå ind for. 
 
Situationen omkring fjernvarme, kloak og vand blev drøftet. 
Vi har skrevet til kommunen, da nogle frygtede for, at tidsplanen ikke 
kunne holde. 
Vi har fået det svar, at det gør den, og vi har da også kunnet se, at 
aktiviteten er øget meget på det sidste. 
Det skulle betyde, at der er fjernvarme på Ahorn- og Askevænget senest 1. 
september. 
Og Poppelvænget og Birkevænget skulle være på i uge 42.    
 
Der var enighed om, at gravearbejdet har været voldsomt, især på den 
nordlige ende af Sdr. Vedby Skovvej. 
Selv om det til tider er kaotisk, må vi trøste os med, at vi får det hele 
repareret på én gang, så vi må kunne se frem til mange år uden 
opgravninger. 
 
Men det er for dårligt, at der nogle steder går meget lang tid fra 
tilslutningerne er færdige, til der bliver dækket til.  
 



Også afmærkningerne af opgravningerne har til tider været mangelfulde. 
Formanden har påpeget det overfor koordinatoren, Morten Dalby. 
 
Foreningens hjemmeside blev drøftet.  
Der er enighed om, at den er god og fungerer godt. 
Formanden påpegede, at vi i bestyrelsen skal være enige om de ting, der 
kommer på hjemmesiden, hvilket blev taget til efterretning. 
 
Den kommende generalforsamling blev drøftet. 
Der var enighed om, at vi holder den først i september måned. Så kan vi få 
afklaret, om der skal holdes en fest i år, og hvilken form for fest, 
medlemmerne er mest interesseret i. 
Formanden foreslog, at Morten Dalby, der leder og koordinerer arbejdet 
herude, bliver inviteret med for at orientere om afslutningen af arbejdet. 
Det synes alle, var en god ide. 
 
Næste møde afholdes torsdag den 9. august 2007 kl. 1630 hos Jørn. 
 
 
Jørn Hansen 
Referent. 
 


