
 

Referat af bestyrelsesmøde hos Kaj 07/03 - 2017 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden:        Godkendt. 

 

2. Godkendelse af sidste referat:   Godkendt 

 

3. Flokke af råger:  Vores henvendelse til kommunen har nu givet resultat.  

Det store poppeltræ, som var blevet tilholdssted for de mange råger, er nu fældet. 

Det viste sig, at træets stamme var delvis rådden, så det var på høje tid. Og  

problemet med gener fra råger burde nu være løst. 

 

4.  Oprydning på cykelstien:  Foreningens møde med Park og Vej har resulteret i, at to 

mand fra Entreprenørvirksomheden har gennemgået hele beplantningen langs  

cykelstien. De to mand har fældet og bortkørt al den døde beplantning, og området  

fremtræder nu åbent og ryddeligt. Der vil efterfølgende blive foretaget en  

hensigtsmæssig beplantning i de områder, der nu er blevet for åbne. 

Stor ros til Park og Vej for godt udført arbejde. 

 

5.  Roekørsel i døgndrift:Foreningen er blevet bekendt med, at Miljøstyrelsen har  

modtaget en ansøgning fra Nykøbing sukkerfabrik vedrørende døgnindlevering af  

roer til fabrikken. En sådan tilladelse vil selvsagt medføre øgede støjgener for  

områdets beboere, da støjende roebiler så vil kunne køre hele døgnet. Der vil ikke 

blive afholdt nogen høring vedrørende sagen, og adgang til materialet skal blot 

opfattes som en information.  

Der vil dog blive mulighed for at komme med kommentarer, og foreningen vil gøre  

hvad der er muligt for at gøre opmærksom på vores holdning til de forøgede  

støjgener. Claus har allerede underrettet Miljøstyrelsen om beboerforeningens  

synspunkter. 

 

6.  Besøg hos TV 2 Øst. Evaluering:  Det ser ud til, at bestyrelsen denne gang ramte  

rigtigt, idet der viste sig at være stor interesse for dette besøg. Hele 43 personer  

havde tilmeldt sig, så vi måtte af pladsmæssige årsager dele os op i to hold. 

Vi havde alle en hyggelig og lærerig aften og fik en god indsigt i hvordan en  

moderne TV station fungerer. 

 

7.  Eventuelt:  Bestyrelsen diskuterede, om det var på tide, at vi gjorde en indsats for at 

få nogle flere af områdets beboere til at interessere sig for foreningens arbejde. Det  

årlige kontingent for et medlemskab er mellem 50 og 100 kroner pr. husstand, og    

det må vel siges at være så billigt, at alle bør kunne være med! 

Det arbejde foreningen udfører, kommer jo alle områdets beboere til gode, så det er  

måske ikke helt rimeligt, at nogen yder et stykke arbejde og gør en indsats, og  

andre blot lader som ingen ting. Vi opfordrer hermed de enkelte beboere til at  

tænke lidt over dette og meget gerne til at henvende sig med et ønske om at blive  

medlem af beboerforeningen og dermed vise interesse for dennes arbejde. 

 

8.  Næste møde:  Næste møde afholdes den 3. maj hos Lene. 

 

PBV: Jørgen Arleth 


