Ahornvænget 27/09-2019

Beboerforeningen Sdr. Vedby Skovhuse
Generalforsamling afholdt på Lindeskovskolen 25/09-2018
Referat
Der var 36 som havde tilmeldte sig til spisning og generalforsamlingen.
Det var hyggeligt at så mange havde tid til den årlige generalforsamling. Der var også mødt nye
medlemmer op denne aften. Det så ud til at de hyggede sig. Det er altid godt når der er nogen der
har interesse for vores forening.
Selve generalforsamlingen startede kl. 19.00 og sluttede kl. 20.00
1. Valg af dirigent.
Lars Bo blev valgt og var som sædvanlig fremragende til sit job.
2. Formandens beretning.
Er vedlagt som vedhæftet fil
3. Kassereren fremlagde revideret regnskab.
Regnskabet blev godkendt, uden anmærkninger.
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
Leif Hansen. (er villig til genvalg). Genvalgt
Kaj Balle. (er villig til genvalg). Genvalgt
Jørgen Arleth. (er villig til genvalg). Genvalgt
Kjeld Engelhardt suppleant (er villig til genvalg). Genvalgt
5. Valg af 2 revisorer: Lars Bo og Merethe Madsen er på valg. Lars og Merethe (er villig til
genvalg) Genvalgt
Revisorsuppleant. Lisa Oldrup er på valg: (er villig til genvalg) Genvalgt.
6. Indkomne forslag. Ingen

7. Eventuelt.
Golfaktie.
Der blev spurgt ind til vores golf aktie, om hvad den er værd, og om det var en ide at sælge
den.
Bestyrelsen undersøger og tager stilling derefter.
Hunde lufter.
Vi har åbenbart hundelufter som ligger deres efterladenskaber på fortove, og i folks haver.
Der er nogen der er så flinke at samle deres høm høm op, for så at efterlade poserne i grøften
langs med cykelstien.
Det lader til, at det er hunde lufter som kommer inde fra byen.
Det vil vi ikke finde os i.
Generalforsamlingen besluttede sig for, at bestyrelsen forfattede et brev og sætter det i vores
informationstavle på Sdr. Vedby Skovvej.
Beplantning.
Der blev spurgt ind til beplantningen langs med cykelstien til erstatning for de syge træer
der blev fældet i 2017. Det er som bestyrelsen lagde op til i 2017, at dem der bor langs med
cykelstien kan være medbestemmende til, hvad der skal plantes ifølge kommunen.
Leif fra bestyrelsen vil udfærdige en seddel med de 3 muligheder der er, og de vil blive
omdelt til de husstande der er langs med cykelstien. Så vælger man og smider seddelen til et
bestyrelsesmedlem, som så vil sende det videre til kommunen.

Flere medlemmer.
Der blev opfordret til, at alle og ikke kun bestyrelsen skulle gøre noget mere for at få flere
medlemmer. Tale med naboen fortælle de gode historier, om hvad der bliver gjort for vores
område, og bestyrelsen skulle gå ind til alle når vi skal have fornyet vores medlemskab.
Der vil som noget nyt kunne foretages betaling med mobilepay til næste opkrævning.

Færgen Ida
Da det er muligt at leje færgen Ida (Stubbekøbing/Bogø) vil bestyrelsen arbejde på at lave
en tur til næste sommer.
I vil høre nærmere om dette til foråret.
Vores hjemmeside er ved at blive opdateret til de faktiske forhold.
Formanden takkede dirigenten for sin myndighed og medlemmerne for en dejlig aften.
Der var også en stor tak til sin bestyrelses for et godt samarbejde i det forløbende år.
PBV. Claus Rygaard Jensen.

