
Sdr. Vedby Grundejerforening. 

Bestyrelsesmøde hos Claus onsdag den 8/12 kl.19.00 

Referat. 

 

Fraværende:    Allan og Rene. 

1. Godkendelse af dagsorden :  Godkendt 

2. Godkendelse af sidste referat :  Godkendt 

 

3. Omfartsvej : 

Omfartsvejen var igen oppe at vende, men vi må erkende, at spillet er ved at være tabt. Man er begyndt at 

sætte afmærkninger op de steder vejen skal gå, men der bliver kæmpet videre til det sidste, for fornuften må 

da sejre til sidst. 

 

4. Fastelavn : 

Fastelavnsfesten blev aflyst sidste år, da der var manglende deltagelse. Derfor vil vi spørge, om der er nogen, 

som er interesseret i at deltage i år. Hvis du ønsker en fastelavnsfest i år, kan du henvende dig til en i 

bestyrelsen, og så vil vi tage det op på næste møde.  

 

5. Grundejerforeningens fremtidige navn ? : 

Da der var ønske om, at give foreningen et nyt navn, blev dette diskuteret. Navneskift kan ikke gøres uden 

om generalforsamlingen, så man blev enige om at sætte dette på dagsordenen under indkomne forslag, ved 

næste generalforsamling. Hvis nogen har et mere aktuelt og kortere navn, vil vi gerne høre nærmere. 

 

6. Bustur 2011 : 

Da de 2 ture vi har haft i grundejerforeningen, hver gang har været en stor succes, har vi bestemt at arrangere 

den næste tur:  lørdag den 28 maj 2011 , så husk at reservere denne dag, hvis I vil have en god oplevelse og 

lidt socialt samvær. 

 

7. Kontrakt på leje af vandværket : 

Da foreningen efterhånden har mange ting, som medlemmerne kan låne gratis ( telte, bestik til 60 per., 

æresporte, hækkeklipper, dog mod et mindre gebyr), vi har også fået porcelæn, så hvis du skal holde grillfest 

ell. lignende, er vi også leveringsdygtige. Derfor manglede vi plads, (vi kunne ikke forlange, at bestyrelsen 

skulle opbevare alle disse ting ). Det har vi klaret ved at John Kuszon, har været flink og leje (10-årig 

kontrakt ) os en del af det gamle vandværk. Der er nu sat hylder op, og alle foreningens ting er placeret der. 



8. Kontingent 2011. Omdeling af medlemskort:  

Opkrævningen af kontingent vil blive klaret i januar måned. Det koster 100 kr.  Pensionister 50 kr. 

 

9. Eventuelt : 

Under dette punkt, blev der igen diskuteret fortov/cykelsti på Skovvejen, vi arbejder videre med dette. 

Kommunen har også været ude for at bese cykelstien mellem Grønsundsvej og Zoo med hensyn til lavt 

hængende grene, de blev beskåret i eftersommeren, man ville også undersøge trærødder i asfalten og 

ildelugtende vand ved golfbanen, det kunne man ikke vurdere for der var faldet en masse sne i Sdr. Vedby, 

det var man åbenbart ikke klar over i Kommunens forvaltning. 

 

10. Næste møde : 

 Mødet finder sted 1 feb. 2011 kl. 19.00  hos Søren, Så hvis der er noget man vil have med, skal det være 

indsendt til bestyrelsen senest 14 dg. før. 

MVH 

Leif 


