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Sdr. Vedby Grundejerforening                        Sdr. Vedby den 9. september 2007.   
                                                                          
  
 
Foreningen afholdt ordinær generalforsamling mandag den 3. september 2007 kl. 1830  i 
kantinen på Lindeskovskolen med følgende dagsorden: 
 
1: Valg af dirigent. 
 
2: Formanden aflægger beretning. 
 
3: Kassereren aflægger revideret regnskab. 
 
4: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Lars Bo Petersen, Leif Hansen og Anni Grølsted er                 
    på valg) og valg af en suppleant (Jørn Hansen er på valg).    
 
5: Valg af 2 revisorer (Lisa Oldrup og Arno Larsen er på valg) og valg af en  
    revisorsuppleant (John Kuszon er på valg).   
 
6: Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
 
7: Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 
    7 dage ført generalforsamlingen. 
 
8: Eventuelt.  
 
Foreningen var vært ved et par stykker smørrebrød og en øl til de ca. 35 af foreningens 
medlemmer, der var mødt op. 
 
Kl. 1900 fortalte den projektansvarlige for kloak-, fjernvarme-, vand-, og andre 
opgravninger i området, Morten Dalby, om den øjeblikkelige status for projektet og 
hvordan og hvornår det forventes færdiggjort. 
Et kort referat heraf er vedlagt som bilag. 
 
Generalforsamlingen startede kl. 2000, hvor formanden, Lars Bo Petersen, bød 
velkommen og udtrykte sin glæde over det store fremmøde. 
 
Han gik derefter over til dagsordenens punkt 1, valg af dirigent, hvor han på 
bestyrelsens vegne foreslog Arno Larsen, der blev valgt. 
 
Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og spurgte, om der var nogen 
der havde fuldmagter med. Det var der ikke. 
Han oplyste, at der ikke vælges stemmetællere, før det er aktuelt, men hvis blot én 
kræver skriftlig afstemning, vælges de. Indtil da stemmes der ved håndsoprækning. 
 
Han gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 
 
Han takkede igen for det flotte fremmøde. Det glæder bestyrelsen, sagde han. Også 
kassereren, selv om det tager lidt på hans kassebeholdning. Det var da også kassereren, 
Leif Hansen, der fik den geniale ide, at vi skulle starte generalforsamlingen på denne 
hyggelige måde, smørrebrød, øl og vand, så han kan sådan set ikke tillade sig at bekymre 
sig om det. 
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 I bestyrelsen startede vi året med at konstituere os, og vi har, synes jeg, haft et fortrinligt 
samarbejde i de møder, der har været i årets løb. 
Der har nok været lidt mere at se til, end vi plejer at have, men det har nu været 
spændende at følge den første del af opgravningerne, men det vil jeg vende tilbage til 
lidt senere i min beretning. 
 
Først vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen og suppleanten for et godt samarbejde. Da vi 
er bekendt med, at suppleanten, Jørn, stopper nu, vil jeg gerne sige specielt tak til ham 
for et godt samarbejde med bestyrelsen. Du har været vores trofaste sekretær, og 
sammen med Arvid har du sammensat nogle spændende sider på vores hjemmeside om 
vores områdes historie. 
Det er spændende læsning, som i begge skal have stor ros for.    
 
De ting, der har optaget os mest i det sidste år er helt klart: 
 
Fjernvarmeprojektet m.m.. 
Omfartsvejen. 
Byggeriet for enden af skovvejen. 
Hjemmesiden. 
 
ligesom sidste år, samt de mere sociale arrangementer. 
 
Disse sociale arrangementer vender jeg tilbage til om lidt. 
 
Fjernvarmeprojektet: 
 
Det har fyldt rigtigt meget siden påsken 2007, hvor de første opgravninger startede. Når 
projektet omhandler alt i jorden på en gang, ja så må der opstår problemer undervejs. 
Kloak – varme – telefon – EL – bredbånd og måske mere ja alt er vendt rundt gravet 
over – ja også op til flere gange. Der har været mange meninger om, hvordan der skal 
graves. Der har været mange meninger om, hvorvidt det gik hurtigt nok. Der har været 
mange spørgsmål om, hvornår mit fortov, min indkørsel m.m. blev reetableret. Jeg synes 
ligesom alle jer andre, at det var rigtigt irriterende så længe, graveriet var tæt på mig. 
Tænk de startede allerede kl. 0600 – 0630 med at køre med de store maskiner på vejen, 
måske endda i min have. Det er og har været hårdt til tider. 
Samtidig har de firmaer med deres ansatte, som nu er valgt til opgaven været så uheldige 
at ramme sommeren, hvor der faldt 310 mm regn. Det er 27 år siden, det sidst er sket. De 
vilkår, de har haft, har nu ikke været optimale. 
Vi er nu så langt, at første etape er begyndt at få vand og varme fra de nye ledninger, og 
det ser ud til at fungere fint. 
Anden etape er under forberedelse og skulle blive færdig som meddelt medio oktober. 
Vi har fra kommune fået svar på forskellige misforståelser undervejs. Denne 
korrespondance kan ses på hjemmesiden eller i opslagstavlen. 
Vi håber, at projektets gennemførelse vil betyde, at der ikke skal graves større ting op de 
næste mange år i vores område. 
 
Herefter skal området så rettes op igen. Vejene, specielt Skovvejen, skal gennem, en 
større restaurering. Forslag er på bordet, og vi forventer, at det bliver en rigtig god 
stillevej med fornuftig og langsom kørsel af såvel beboere som de personer, der måtte 
færdes i området. Jeg håber også, at kommunen vil få mulighed for at få lavet vores 
cykelsti hele vejen fra landevejen til ZOO. Den trænger rigtig meget til et nyt lag asfalt  
på hele strækningen. 
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Omfartsvejen: 
 
Vi har haft 2 medlemmer med i udvalget, som kalder sig ”Ommerudvalget”. Dette 
udvalg har forsøgt at få embedsmænd og politikere til at forstå, at den meget bynære 
omfartsvej kun er en lappeløsning på et stort problem. Det ser ud som om der snart vil 
ske noget i sagen. Vores lokale avis, ”Folketidende”, har på det sidste skrevet meget om 
vejen. Det lykkedes vores borgmester, Kaj Petersen, at få trafikudvalget til at besøge 
Nykøbing Falster, så de ved selvsyn kunne se, at det ikke er hensigtsmæssigt at have 
tung trafik til at passere i by/boligområde. 
Desværre har vores lokalpolitikere kun haft et mål med disse besøg, og det har været at 
få aflastet banegårdskrydset. Den bynære omfartsvej vil, som vi ser det, blot flytte 
problemerne ud til de andre ender af denne alt for smalle løsning. Vi mener vejen skal 
længere væk fra byen – længere øst på. 
Byens udviklingsmuligheder begrænses også af den ”lille” løsning, således at det vil 
være ganske umuligt at få byen til at vokse i østlig retning. Hvis man vælger den bynære 
omfartsvej, vil den være i bekymrende nærhed at 2 skoler – nemlig Lilleskolen på 
Brændt Ege og Nordbyskolen. Det er en meget kortsigtet løsning, vore lokalpolitikere 
går efter. 
 
Byggeriet for enden af skovvejen: 
 
Det er, som vi alle kan se og høre, sat i gang. Under byggemodningen havde vi en 
vældig dialog med bygherre samt vognmænd om trafikken og hastigheden. Vi følger 
med i byggeriet og kan konstatere, at der går meget lang tid, før udstykningen er fuldt 
udbygget. 
 
De nye indbyggere er inviteret med i vores forening.  
 
Hjemmesiden: 
 
Vi startede for 2 år siden med stor hjælp fra Arvid Jensen. Da han ikke ønskede at 
fortsætte arbejdet sidste år, måtte vi finde en ny webmaster. Det er lykkedes os, og vi har 
stadig en meget flot og attraktiv hjemmeside. Vi forsøger efter bedste evne at forsyne 
området med nyheder af forskellig art på denne side. Vi er i bestyrelsen en lille smule 
stolte af, at denne del af foreningen virker godt. 
 
Vi bruger selvfølgelig stadig vores opslagskasse til at kommunikeret alting ud til alle. 
 
De sociale arrangementer: 
 
De ugentlige cykelture med Leif i spidsen – stor tak for din indsats Leif – har fungeret 
med svingende deltagerantal. (Onsdage fra opslagstavle).  
 
Vi har igen i år forsøgt at få to arrangementer stablet på benene. 
På trods af udmeldinger af datoer i særdeles god tid, har vi desværre set os nødsaget til at 
aflyse begge arrangementer i år på grund af manglende tilslutning og på grund af 
opgravninger i hele området for så vidt angår sommerfesten. Det ønsker jeg, at vi får lidt 
debat om her på generalforsamlingen. 
 
Vi i bestyrelsen vil gerne lytte til gode råd, og vi har stillet os selv nogle spørgsmål som 
for eksempel: 
 
Hvad er det, der går galt? 
Er det blot ikke interessant nok? 
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Trænger ”festerne” til et friskt pust og hvilket? 
Er vores område blot ikke interesseret i lidt fællesskab på tværs af hækken?. 
 
Vi hører gerne fra forsamlingen, om der findes nogle gode ideer, eller om vi blot skal 
lade være med at bruge tid på dette. 
 
Til slut vil jeg på egne og hele bestyrelsens vegne opfordre alle til at tage hensyn til 
hinanden i hverdagen. Tænk jer godt om, når I færdes i området. 
Kør altid med en hastighed, der passer til forholdene. Vi har en anbefalet hastighed på 
30 km/timen (Tænk på børnene). 
Sørg altid for at have posen med, når hunden luftes. 
Kast ikke affald i vore grøfter og i skoven. 
 
Vi har et utroligt godt område. Sdr. Vedby Skovhuse er for mig at se det allerbedste 
boligområde i vores kommune. Vi kan alle hjælpe med til, at dette skal bevares som en 
perle i Guldborgsund kommune. 
 
Endnu en gang tak for et fint samarbejde i bestyrelsen. 
 
Dirigenten opfordrede til debat om beretningen. 
 
Arvid Jensen foreslog, at der blev taget initiativ til, at den anbefalede hastighed på 30 
km/timen blev skiftet med en højst tilladt hastighed, som han gerne så blev 20 km/timen. 
 
Der var nogen drøftelse af fester og udflugter uden, at der kom afgørende nyt frem. Der 
blev opfordret til at fortsætte med det. 
Hans Jørgen Wiberg opfordrede forsamlingen til at slutte op om det, når noget 
arrangeres. 
 
Beretningen blev godkendt.    
 
Kassereren, Leif Hansen, fremlagde revideret regnskab. 
Han opfordrede til, at man selv kiggede det igennem, så han ikke skulle læse alle tallene 
op, hvilket accepteredes.  
Der var enighed om, at foreningen har en sund og god økonomi med et stigende 
medlemstal og aktiver for i alt 38.066 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Under valg til bestyrelsen oplyste Lars Bo Petersen og Jørn Hansen, at de ikke modtager 
genvalg.  
Leif Hansen blev genvalgt. 
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Connie Hansen og Bent Østergård for 2 år, 
mens Anni Grølsted blev valgt som suppleant for 1 år. 
 
Under valg af revisorer blev Lisa Oldrup og Arno Larsen genvalgt. John Kuszon blev 
genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Kontingentet blev fastsat uændret med 100,- kr. pr. år, dog 50,- kr. for pensionister. 
 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
Under eventuelt roste John Kuszon Anni Grølsted og Hans Jørgen Wiberg for deres 
indsats som foreningens kontakt ved planlægningen af Sdr. Vedby Skovvejs 
udformning. Resultatet havde imponeret ham. 
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Undertegnede oplyste, at Arvid og jeg arbejder videre med lokalhistorien, når det bliver 
vinter. Vi finder stadig nye ting, så vi synes det er spændende. 
Vi håber så, at det hele til slut kan samles i et hæfte, som medlemmerne kan få et 
eksemplar af, og som foreningen kan udlevere til tilflyttere. 
 
Dirigenten sluttede af med at takke for god ro og orden. 
 
Lars Bo Petersen takkede dirigenten for en glimrende afvikling af generalforsamlingen, 
og han takkede igen de mange fremmødte for, at de med deres deltagelse havde været 
med til at skabe en god og konstruktiv aften.   
 
 
 
                           Arno Larsen                                                       Jørn Hansen 
                              Dirigent                                                             referent. 
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Bilag til beretning. 
 
 
 
Før generalforsamlingen havde den inviterede projektansvarlige, Morten Dalby, ordet for at 
oplyse os om projektets forløb. 
 
Han indledte med at oplyse, at tidsplanen ikke helt kan holde, men at de forsinkelser, der er 
tale om, næppe bliver på mere end 14 dage. 
 
Han tror på, at Skovvejen måske har varme 11/10 som forudsat, men der går lidt længere tid 
med resten.  
 
De mangler kloak og vand på ejendomme på Birkevænget. 
Derefter går de i gang med fjernvarme på Poppelvænget, Bøgevænget og Birkevænget. 
 
Han oplyste her, at de har små varmeanlæg, som beboere kan låne, hvis de får behov herfor. 
 
Når der er forsinkelser, skyldes det, at vejret ikke har været med dem, og at der har været 
mange overraskelser undervejs. For eksempel var der 3 forskellige vandledninger på 
Skovvejen. 
 
Også på Askevænget har man måttet separere nogle vandledninger, fordi nogle 
vandledninger var ført ind på én grund og derfra videre til naboen. 
I øvrigt vil vi opleve, at de kommer med et lytteapparat for at se om der er vandspild. 
 
Gadelyset på Poppelvænget, Bøgevænget og Birkevænget genetableres. 
 
Der bliver lagt ærtesten på fortovene, når det er slut. 
 
Vejniveauet bliver sådan, at der ingen steder kan komme vand ind fra vejen til en privat 
grund. 
 
Der blev spurgt, at Poppelvænget, Bøgevænget og Birkevænget kan overtages som 
offentlige veje af kommunen. Det kunne Dalby ikke svare på, men han lovede, at de bliver 
sat i stand efter opgravninger, hvorefter man kan henvende sig til kommunen om en 
eventuel overtagelse.   
 
  

 
 
 
 
 
 


