
Ahornvænget 08/10-2015 
 

Beboerforeningen Sdr. Vedby Skovhuse 
 

Generalforsamling afholdt på Lindeskovskolen 23/09-2015 
 

Referat 
 

Vi var 32 tilmeldte til generalforsamlingen som startede med spisning kl. 18.00.  
Det var som sædvanligt hyggeligt og snakken gik lystigt hen over bordene  
 
Generalforsamlingen startede kl. 19.30 og sluttede kl. 21.00 
 

1. Valg af dirigent.  
Lars Bo som sædvanlig gjorde det fremragende. Stort tak til ham. 

 
2. Formandens beretning. 

            Er vedlagt som vedhæftet fil 
 

      3.   Kassereren fremlægger revideret regnskab.  
            Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. 

 
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Arleth (er villig til genvalg)   

Leif Hansen (er villige til genvalg). Kaj Balle (er villig til genvalg) 
            Valg af suppleant. Grethe Madelung er på valg. (er villig til genvalg) 
            Jørgen, Leif, Kaj og Grethe blev genvalgt.  

              
5. Valg af 2 revisorer: Lars Bo og Christian Jensen er på valg. Christian og Lars (er villig til 

genvalg)  
Christian og Lars blev genvalgt.  

            Valg af revisorsuppleant. Lisa Oldrup er på valg: (er villig til genvalg) Lise blev genvalgt.    
         
      6.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
            Beløbet er det samme som sidst år kr.100.00 pr husstand og kr. 50.00 for pensionister. 
 

7. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest  
7 dage før generalforsamlingen. 
  

            Forslag til behandling på generalforsamlingen: 
 
            Der var kommet 2 forslag fra Conny og Tommy Hansen Ahornvænget 20 

1. Fartbegrænsning på Prinsholmvejen: 
Såfremt Politiet endnu ikke er fremkommet med 
deres vurdering, efter der har været hastighedsmåling, sidste referat.               
 I referat fra januar 2015, er tiden inde til at der  rykkes for svar. Et forslag kunne være,       
der kom fartbegrænsning på 60 km fra byskiltet ved Folemarken til den anden side af 
chikanen efter  afkørsel imod henholdsvis Systofte og Idestrup. 
 
Formanden kunne fortælle at han har rykket Kommunen adskillige gange for et svar, men 
intet hørt. Der skulle ellers være faldet en afgørelse i februar 2015. 
Kommunen har efterfølgende personligt ringet til undertegnet. Vi får flyttet skiltene med 60 
km til efter Sdr. Vedby Skovvej. Kommunen vil ikke gå med til hele vejen ind til 
Folemarken, da der ingen bebyggelse er. 
 
       



2.  Hvad er status på opsætning af bommen ved Prinsholmvejen og indkørslen til cykelstien? 
     Forslag stilles om der genetableres bom ved indkørsel til cykelsti ved landevejen,  
     man kan let foranlediges til at tro, der er en vej (ikke en cykelsti), når man kører fra       
     omfartsvejen og ud på Prinsholmvejen hvor cykelstien er lige overfor. 
 
     Conny kunne meddele formanden inden mødet at bommen var ved at blive sat op. 
 
     Der var også roser til bestyrelsen fra Tommy & Conny. 
     Dejligt med loppemarked - ros til bestyrelsen for at dette blev gennemført. ;-) 
 
         

7. Eventuelt. 
Der var stor enighed om at der var meget støj fra omfartsvejen. 
Bestyrelsen fik til opgave at undersøge mulighederne for at søge eventuelt fonde  
om plantning af træer langs med omfartsvejen set fra stien. 
 
Der blev spurgt om man kunne betale sit kontingent med mobilpay. 
Det kan ikke lade sig gøre da kasseren ikke har en smartphone. 
  

                  Formanden takkede alle fremmødte for en dejlig aften, samt sin bestyrelse for et godt 
                  samarbejde i det forløbende år.   
 
          Formand 
          Claus Rygaard Jensen 
 


