Referat af bestyrelsesmøde hos Jørgen den 12/3 2019
1. Godkendelse af dagsorden:
2. Godkendelse af sidste referat:

Godkendt.
Godkendt.

3. Antal medlemmer i foreningen 2019:
Antallet af medlemmer er dalende. Ved sidste optælling blev der noteret 70 medlemmer.
Dette er en reduktion på lidt over 10 % i forhold til sidste år.
En del af årsagen hertil vurderes at være, at mange ikke længere har kontanter på sig og at vi
derfor aftaler pengene indbetalt elektronisk til det udleverede kontonummer.
Vi kan se at ikke alle husker at få dette gjort, så bestyrelsen vil fremover benytte mobilepay som
en ekstra mulighed.

4. Øl-smagning 2019:
Som en naturlig fortsættelse af de tidligere afholdte vinsmagninger er nu planlagt et
tilsvarende arrangement, hvor vi skifter vinen ud med øl. Vi håber, at vi får en
velsmagende og hyggelig aften i festligt selskab. Der er foreløbig aftalt datoen 21/6,
men som tidligere, vil en skriftlig indbydelse blive rundsendt til medlemmerne.

5. Kampesten fjernet ved cykelstien, hvor den krydser Sdr. Vedby Skovvej.
I forbindelse med, at de udlagte sten omkring det grønne område mellem cykelstien
og Poppelvænget er blevet fjernet (der hvor vi nu har fået opsat bord og bænke) har
kommunen også fjernet de store sten der skulle forhindre cyklister og knallertkørere i
at køre uden om de opsatte bomme. Dette vurderes at være farligt, og Claus har
derfor aftalt med kommunen, at der nu bliver lavet en beplantning på siderne af
bommene til forhindring af gennemkørsel.
6. ”Døde” træer på græsareal ud for Ahornvænget 20 og 21.
Kommunen har vurderet, at de meget hårdt beskårne træer på ovenstående adresse
skulle fjernes. Dette har vist sig at være en misforståelse, og kommunen har efter
samtale med Claus tilbudt at plante nye træer til erstatning for de gamle.
7. Eventuelt.
Lea og Jacob, Askevænget 5 er medlemmer af en gruppe der hedder ”Danmark
redder Liv”. https://redderliv.dk.
Ved opstået behov for hjælp via 112 gøres opmærksom på, at Lea og
Jacob evt. vil blive involveret, så hjælpen kan nå hurtigere frem. Rigtig godt initiativ.
8. Næste møde. 20-05 Kjeld Engelharth
PBV: Jørgen Arleth

