
Bestyrelsesmøde d. 3l. august 2010 
 

Til stede var:  Hans Jørgen Wiberg, Leif Hansen, Claus Rygaard, Allan Nielsen, Conny Hansen. 

 

Pkt. 1. og 3. Generalforsamling: 

Generalforsamling afholdes i Lindeskovskolens Kantine,  

onsdag den 22. september 2009, kl. 18.00 

  

Vi starter med spisning - ½ time – derefter fortæller Borgmester John Brædder om 

”De små samfunds rolle i storkommunen” samt sidste nyt om omfartsvejen. 

  

  Selve Generalforsamlingen starter kl. 19.30. 

 Indbydelse laves – 90 tryk 

  

Folketidende har spurgt, om de må være til stede ved Borgmesterens fremmøde. Det 

er bestyrelsens holdning, at det må de gerne. Vi aftaler med Borgmesteren, om han er 

interesseret i, at de deltager. 

 

Pkt. 2. på valg er: 

 

 Hans Jørgen Wiberg og 

 Claus Rygaard 

 

 Hans Jørgen Wiberg ønsker ikke at stille op til genvalg –  

Claus Rygaard modtager gerne genvalg. 

 

Vi medbringer stemmesedler, samt bestik, øl og vand, glas, servietter, paptallerkner – 

Leif bestiller mad 

Til uddeling af indbydelse laves en liste – som der uddeles efter. 

 

Indbydelse på hjemmeside samt i avisen, og i udhængsskab. 

 

Pkt 4  - Loppemarked: 

– gik forrygende godt. De besøgende syntes det var en god ide, at vi tilfældigvis holdt 

loppemarkedet sammen med Idestrup. 

Vi konkluderer, at vi ønsker at afholde loppemarked igen til næste år. 

 

Pkt. 5. – Teltet: 

Nogle teltstænger – elastikker – trænger til udskiftning – der kan købes reservedele til 

teltene, der suppleres derfor op. 

 

Pkt. 6. Omfartsvej - Underskriftsindsamling: 

Der er i området indsamlet omkring 100 underskrifter.  

Claus Rygaard er ankermand på bestyrelsens vegne. 

 

 

 

 



Pkt. 7: Status på chikaner samt ildelugtende vand ved cykelstien og lavt hængende grene. 
Vejdirektoratets regler er således, at man bør tilstræbe, at der laves en indvendig cykel 

sluse ved chikanerne. 

  

Der er rettet henvendelse til Guldborgsund Kommune omkring det ildelugtende vand, 

grene der stikker op i vejen, samt spejlet ved indkørslen til Sdr. Vedby Skovhuse samt 

chikanerne.  

Vi har foreslået at stien langs Sdr. Vedby Skovvej, anvendes til både cykler og 

gående, altså som en fællessti – Claus følger op. 

 

Pkt.  8 Evt: 

Bestyrelsen drøftede om der skulle indkøbes service til 60 personer. Vi holder udkik 

efter priser på dette – der kommer altid udsalg et eller andet sted. (hvidt service). 

   

For referatet Conny H. 


