
 
 

Beboerforeningen for Sdr. Vedby Skovhuse, (BSVS) 
 

Bestyrelsesmøde hos Jørn Overgård den 31/01 - 2012. 
 
 

Referat: 
 

Omfartsvejen: Der var almindelig enighed om, at resultaterne af vores henvendelser til hhv. 
Kommunen og Vejdirektoratet var skuffende. De skriftlige henvendelser vi havde fremsendt var 
ikke blevet besvaret, og den mundtlige kommunikation der havde fundet sted, havde ikke ført til, 
at nogen af vore ændringsforslag var blevet imødekommet. Det virkede på os, som om projektet 
allerede var fastlagt og ikke kunne ændres. Bestyrelsen vil nu rette fornyet henvendelse og bede 
om, at vi i det mindste får skriftlige svar på vore skriftlige henvendelser. Når disse svar 
foreligger, vil de blive lagt frem på hjemmesiden. 
 
Cykelstien. Som de fleste sikkert har bemærket, er vores cykelsti (den gamle banelinie) ikke 
blevet den succes, som den nye asfaltbelægning ellers lagde op til. På store dele af stien er 
asfalten oversvømmet af udsivende vand fra den højere beliggende golfbane (den tidligere 
losseplads). I den sidste tid har frostvejret medført, at cykelstien er belagt med is og farlig at 
anvende. Det må anbefales ikke at benytte stien, som forholdene nu er blevet! 
Claus har kontaktet kommunen for at få en forklaring på de utilfredsstillende forhold. Grunden 
til den nu forværrede situation er, at region Sjælland har fjernet de utilstrækkelige dræn som 
skulle afvande området mellem cykelstien og golfbanen. I stedet for at erstatte disse dræn med 
nye, er gravningerne blot blevet fyldt til igen, således at der nu slet ikke finder nogen afvanding 
sted. Alt vandet fra golfbanen løber direkte hen over cykelstien og ned i grøften på den modsatte 
side.  
Denne situation er naturligvis ganske utilfredsstillende og skal snarest ændres, så ingen kommer 
til skade ved at anvende cykelstien. Kommunen har opsat skilte for enderne af stien og gjort 
opmærksom på, at stien er isbelagt.  
Foreningen foretager fornyet henvendelse til kommunen og forlanger, at der snarest gøres noget 
effektivt ved sagen. 
 
Asfaltbelægning. Den nye belægning på vores veje er meget tilfredsstillende, og den betyder, at 
hele området nu har fået et tiltrænge lift. Skovvejen mellem nr. 1a og nr. 9 er dog endnu ikke 
forsynet med stabiliserende gruslag langs belægningens sider. Dette vil blive påtalt og 
forhåbentlig udbedret. 
 
Bustur. Foreningens årlige bustur er planlagt at finde sted søndag den 3. juni 2012. Bussen kører 
os til Det Kongelige Teaters nye operahus på Dokøen i Københavns havn. Her bliver vi budt 
velkommen af en rundviser, der vil åbne dørene ca. 15 min. inden rundvisningens start og 
henvise til garderobe- og toaletfasciliteter. Dernæst vil vi alle klokken 10.00 blive guidet rundt i 
den imponerende bygning og vil få et grundigt indtryk af hvad det var ”hr. Møller” forærede 
København og det danske folk Efter rundvisningen vil der blive arrangeret frokost til os, og hvis 
der er tid til det, vil bussen dernæst transportere os til den nærliggende park Amaliehaven. Denne 



park, der også er doneret af A P Møller, har jo været genstand for megen diskussion, og 
meningerne har ofte været delte. Nu kan vi ved selvsyn danne os et indtryk, og vi vil få lejlighed 
til under hjemtransporten at lufte vore meninger. Indbydelse til turen vil blive omdelt senere. 
 
 
 
Nyt telt. De af foreningen indkøbte telte har været en succes og er blevet flittigt brugt. Efter nu 
at have anvendt teltene i ca. fire år, bærer de efterhånden præg af den megen brug. Det blev 
derfor vedtaget, at indkøbe et nyt telt, der dels er noget større (6 x 8 meter) og dels er i en 
betydelig stærkere kvalitet end de gamle.  
 
Næste møde. Bestyrelsens næste møde er planlagt til 27. marts 2012 kl. 19.00 
 

PBV 
Jørgen Arleth. 

 


