
Referat af bestyrelsesmøde hos Grethe 17/01-2018 

          Afbud fra Jørgen Arleth 

1.      Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

  
2.      Godkendelse af sidste referat. Godkendt 

  
3.      Sdr. Vedby Skovvej. Affald + udhængende grene fra træer 

Claus kontaktedel Thomas Højgaard fra Orupgaard Gods, som ejer det lille stykke 
skov for enden af Sdr. Vedby Skovvej. 
Han har tilset skovstykket og de vil ved lejlighed når deres maskine kommer forbi 
beskære nogle af de store grene. 
Affaldet i skoven opfordrede han os alle til at gribe i egen barm, da det er tydeligt 
hvor det kommer fra. 
Beboerforeningen opfordrer, ved en hver tænkelig lejlighed, alle til at passe godt på 
vores område, og ikke smide affald i skoven og grøften. 
  

4.      Spejl på Sdr. Vedby Skovvej over for Poppelvænget 

Kommunen har ingen intention om at opsætte et spejl på Sdr. Vedby Skovvej over 
for Poppelvænget. Der findes masser af steder med samme forhold som dette, og i 
øvrigt er der ubetinget vigepligt 
  

5.      Påskelege og kaffe. Anja & Emilie 

Beboerforeningen vil afholde legedag med Påske tema, søndag den 8. april. 
Anja og Emilie fra Ahornvænget 12 vil stå for arrangementet som vil være et par 
timers samvær med leg og hygge for alle. Tilmeldingsliste til arrangementet vil 
omdeles til marts. 
Der vil være godter til børnene og kaffe, sodavand og kage til alle. 
  

6.      Vedr. vandhul på hjørnet af Askevænget og Ahornvænget 2 

Beboerforeningen kontaktede Kommunens Entreprenør Afdeling, som hurtigt tog 
affære. 
I løbet af ingen tid har vi fået løst problemet med det store vandhul. 
Stor tak til Kommunens Entreprenør Afdeling for hurtigt ekspedition. 
  

7.      Kontingent 2018. 
Kontingentopkrævning for 2018 er påbegyndt og vil afsluttes 1 marts. Kontingentet 
er blevet reguleret efter en beslutning, som blev vedtaget på generalforsamlingen. 
Det er 150 kr. pr husstand. Tag godt imod vores bestyrelsesmedlemmer. 
  

8.      Tvangsruter for roekørsel 2018/2019 

Beboerforeningen vil skrive til Kommunen, for at holde dem op på at der ikke skal 
køres roer ad omfartsvejen via afkørslen ved Sdr. Vedby Skovhuse.  
  

9.      Eventuelt. 

Der kom et forslag fra Hans Jørgen Wiberg til generalforsamlingen om spisning på 
Horreby Gl. Skole, hvor alle er velkommen til at spise med for et beskeden beløb. 



Se: www.falstershjerte.dk . Beboerforeningen lader det være op til medlemmerne 
om deltagelse.  
Beboerforeningen ønsker Hans Jørgen Wiberg & Rigmor tillykke med 20 års 
jubilæum som møbelpolstre. 
  

10.    Næste møde. 
  7. marts hos Kaj Balle 

  
PBV. Claus R Jensen 

 

http://www.falstershjerte.dk/

