
          Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24/10-13 hos Claus. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
    Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af sidste referat:  
    Referatet blev godkendt. 
 
3. Konstituering af bestyrelsen: 
    Bestyrelsen blev konstitueret i henhold til vedlagte oversigt. 
 
4. Forslag fra medlem: Skal vores hjemmeside på facebook? 
    En eventuel tilmelding af beboerforeningens hjemmeside til facebook blev  
    diskuteret. Bestyrelsen mente ikke, at der var tilstrækkelig interesse herfor.  
    Indtil videre vil adgangen til foreningens meddelelser derfor stadig foregå ved at 
    søge på beboerforeningen for sdr.vedby skovhuse eller blot bsvs.dk. 
 
5. Forslag fra medlem: Hjertestarter til vort område? 
    Dette blev diskuteret. Bestyrelsen mente, at områdets placering tæt på sygehus og  
    ambulance ville betyde, at et opkald til 112 nok ville give hurtigere og mere  
    kvalificeret hjælp, og at de færreste derfor ville forlade deres patient for at give  
    sig til at hente hjertestarter og forsøge sig på egen hånd. Forslaget blev derfor ikke  
    vedtaget. 
 
6. Saddelmagerhuset: 
    Forholdene omkring Saddelmagerhuset blev diskuteret. På sidste 
    generalforsamling gav flere udtryk for utilfredshed. Grunden omkring denne 
    ejendom virker meget forsømt og uplejet. Da den tilmed er placeret lige ved  
    indgangen til vort område, vil indtrykket af uplejethed være det første man får når  
    man kommer ind i bebyggelsen. Bestyrelsen vil nu skrive til ejeren og appellere til 
    ham om at få ryddet op.    
 
7. Cykelsti/gangsti: 
    Cykelstien bag bebyggelsen er nu blevet drænet på et stykke af ca. 100  meter, og  
    vandet er ført under stien og ind i den eksisterende kloak. Om det udførte arbejde 
    er tilstrækkeligt, kan vi først vurdere, når vi har set hvad vinteren bringer af evt.  
    overraskelser, men foreløbigt ser det meget fornuftigt ud. Det opgravede materiale  
    er midlertidigt anbragt i vejens modsatte side, og det vil blive fjernet snarest 
    muligt. 

 
8. Bustur 2014. 
    Næste års bustur blev debatteret, og forskellige forslag blev vendt. Leif går i    
    tænkeboks, og der vil senere blive taget stilling til arrangementet. 



 
9. Hastigheden forbi Sdr Vedby Skovhuse. 
    Det blev diskuteret, om den hastighedsreduktion, der er indført på Grønsundvej i  
    forb. m. omfartsvejen, kan udvides, så den starter inden vores bebyggelse. Claus   
    tager dette spørgsmål op med kommunen. 
 
10. Eventuelt. 
    Det planlagte julemøde med gløg og æbleskiver vil blive afholdt sidst i november.   
    Birthe og Jørgen kommer og fortæller og viser billeder. Gennem 12 år sejlede  
    de jorden rundt i en lille sejlbåd inden de vendte tilbage til DK og bosatte sig i Sdr   
    Vedby. Indbydelser til arrangementet bliver omdelt. 
 
11. Næste møde. 
    Næste møde holdes den 28. januar hos Kaj. 
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Jørgen Arleth 

      


