
 

Referat af bestyrelsesmøde hos Leif 31/08 2017 

 

1.  Godkendelse af dagsorden:  Godkendt. 

 

2.  Godkendelse af sidste referat:  Godkendt. 

 

3.  Vinsmagning 2017, evaluering: Den afholdte vinsmagning var en stor succes. Der var fra 

starten en rigtig god stemning, og der var fuldt hus, 40 fremmødte. Efter mødet blev der             

udtrykt stor tilfredshed med arrangementet. Der var adskillige forslag til gentagelser, og 

bestyrelsen vil gå i tænkeboksen. 

 

4.  Døgnkørsel af sukkerroer, tvangsruter. Den 15. august afholdt sukkerfabrikken møde  

ang. den nye indlevering af roer efter 24-7 planen. Af økonomiske årsager påregnes kørslen 

at foregå hele døgnet.  

Det forventes ikke at omfartsvejen vil blive anvendt om natten. Dog viste  

Martin Stenstrup fra kommunen de planlagte tvangsruter, og her var omfartsvejen  

inkluderet. Traktorer skal dog ikke køre med roer om natten. 

Vores formand Claus deltog i mødet, og han indvendte, at den tidligere udførte støjmåling  

ikke indbefattede roekørsel på omfartsvejen. Miljøstyrelsen fortalte dernæst, at hvis  

omfartsvejen skulle indgå som tvangsrute, skal der laves en ny støjmåling. Claus udformer  

et høringssvar og sender dette til Miljøstyrelsen. I svaret pointeres de betænkeligheder  

beboerforeningen har vedr. støj fra roetransporternes anvendelse af afkørslen ved  

Sdr. Vedby Skovhuse mod Sukkerfabrikken. 

 

5.  Generalforsamling 2017: Den kommende generalforsamling blev aftalt til onsd. 4. 

oktober. 

På valg er Leif Hansen, Kaj Balle, Jørgen Arleth og Grethe Madelung samt revisorerne Lars  

Bo og Kjeld Engelhardt. Der bliver som tidligere fremsendt skriftlig indbydelse. 

 

6.   Kontingentforhøjelse: Spørgsmålet om hvorvidt det er på tide at forhøje kontingentet  

for medlemskab af foreningen blev diskuteret livligt. Begrundelserne for en forhøjelse er 

ikke svære at få øje på. Ingen i bestyrelsen kunne huske at kontingentet nogen sinde var  

blevet reguleret, og det stiller efterhånden store krav til vores kasserers kreativitet at få  

regnskabet til nogenlunde at balancere. Lidt flere midler i vores slunkne pengekasse vil  

også give foreningen mulighed for at lave nogle flere arrangementer, som f. eks.  

sommerens vinsmagning. 

 

7.   Næste møde: Næste møde blev aftalt til onsdag den 18. oktober hos Jørgen. 

 

PBV: Jørgen Arleth. 


