
Sdr. Vedby Grundejerforening                                      Sdr. Vedby den 9. august 2007.  
 
 
Bestyrelsesmøde afholdt torsdag den 9. august 2007 kl. 1630 hos Jørn. 
 
Til stede var Lars Bo, Leif, Claus og Jørn. 
 
Den kommende generalforsamling blev drøftet. 
Lars Bo har reserveret lokale på Lindeskovskolen til den 3. september kl. 18.30 og aftalt 
med projektlederen for fjernvarme, kloak, og vandopgravninger, Morten Dalby, at han 
kommer og fortæller om projektets forløb, ligesom han vil svare på spørgsmål. 
 
Som sidste år vil vi servere et par stykker smørrebrød med øl/vand til deltagerne, og vi 
påregner, at Morten Dalby indleder sin del af mødet kl. ca. 19.00. 
 
Selve generalforsamlingen regner vi med starter kl. 20.00. 
 
Da der skal bestilles smørrebrød, er der nødvendigt at bede medlemmerne om at tilmelde 
sig, så vi kan bestille det i god tid. 
 
Jørn forelagde et forslag til dagsorden. Det følger vedtægterne og er som følger: 
     
 
1: Valg af dirigent. 
 
2: Formanden aflægger beretning. 
 
3: Kassereren aflægger revideret regnskab. 
 
4: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Lars Bo Petersen, Leif Hansen og Anni Grølsted er                 
    på valg) og valg af en suppleant (Jørn Hansen er på valg).    
 
5: Valg af 2 revisorer (Lisa Oldrup og Arno Larsen er på valg) og valg af en  
    revisorsuppleant (John Kuzon er på valg).   
 
6: Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
 
7: Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 
    7 dage ført generalforsamlingen. 
 
8: Eventuelt.  
 
 
Forslaget blev godkendt. 
Det annonceres i avisen, som det skal, og vi lægger et eksemplar ud til alle husstande i 
området. 
 
Der er enighed i bestyrelsen om, at mødet og generalforsamlingen alene er for 
medlemmer og deres ægtefælle/samlever. 
Ønsker beboere, som ikke er medlemmer at deltage, er de meget velkomne til at melde 
sig ind hos kassereren, Leif Hansen, Ahornvænget 1, inden den 26., som er sidste frist 
for tilmelding.   
 



 
Opgravningerne i området blev drøftet. 
Der er enighed om, at der går for lang tid, før der ryddes op og reetableres ved de enkelte 
ejendomme. Nogle har haft opgravninger meget længe. 
 
Næste møde afholdes tirsdag den 28. august kl. 1700 hos Leif. 
 
 
Jørn Hansen 
Referent. 


