
Beboerforening Sdr. Vedby Skovhuse           

Generalforsamling 04/10-2017  

Formandens beretning 
 

1. Konstituering af bestyrelsen: 

    Bestyrelsen fortsætter uændret. 

 

2. Koloni af råger. 

    Problemerne i forbindelse med den tiltagende bestand af råger blev  

    debatteret.  

    Jeg kontaktede kommunens Natur og Miljø ekspert Anette Krøyer 

    Hun fortalte at kommunen ikke kunne gøre noget, medmindre de var begyndt at 

    bygge reder.  

    Kommunen regulere nemlig hvert år på rågerne ved at skyde ungerne når de  

    flyver fra reden. 

    Jeg aftalte med Anette, at hvis de begyndte, at bygge reder skulle vi henvende os  

    Igen. Det skulle så være mange reder før vi henvendte os 

    Det store poppeltræ, som var blevet tilholdssted for de mange råger, er nu fældet. 

    Det viste sig, at træets stamme var delvis rådden, så det var på høje tid.  

 

3. Beskæring af træer på cykelstien ud mod omfartsvejen. 

    Så har vi også haft beboer som egenhændigt har taget sagen i egen hånd 

    og begyndt at fælde træer, på cykelstien ud mod omfartsvejen 

    Efterfølgende har man efterladt grenaffaldet i grøften.  

    Dette er simpelt hen ikke rimeligt, og med hjælp fra medlemmer af foreningen 

    fandt vi frem til vedkommende. 

    Jeg kontaktede personen, og han lovede at rydde op og selvfølgelig ikke lade det 

    gentage sig.   

    Det skal indskærpes, at regulering af beplantningen ud mod omfartsvejen ikke 

    må foretages af områdets beboere, lige som fralægning af grenaffald og græs i  

    området naturligvis er forbudt. 

 

4. Oprydning langs med cykelstien fra Grønsundsvej til Folkeparken:    

    Et møde med Gitte Krogh fra Park og Vej har givet følgende afklaring: 

    Entreprenørvirksomheden er nu i gang med at fjerne døde/døende    

    grene/træer på cykelstien. 

    Der hvor randbeplantningen bliver åben, vil der på et tidspunkt blive       

    efterplantet med en lavere beplantning evt. spiræa, syren, eller hvis   

    beboerforeningen har andre ønsker. Der vil blive plantet i grupper, ikke    

    som hæk. 

    Det er ikke kommunens målsætning at styne eller topkappe træer, med  

    mindre træerne har været udsat for styning tidligere eller er plantet til 

    erstatning for træer der har været stynet. 

    Stor ros til Park og Vej for godt udført arbejde. 

 

5. Rep. Af vores udhængs skab: 

    Det har været påtalt, at foreningens udhængs skab trænger til en renovering. 

    Dette er blevet udført med kryds og slange af Kaj og Claus. 

 

      

 



6. Besøg hos TV 2 Øst 16/02 og 22/02.      

    Det lader til at vi denne gang har ramt rigtigt! Der er kommet så mange tilmeldinger,  

    at vi var nødt til at fordele besøget på 2 datoer. 

    Vi var 43 tilmeldte og havde alle en hyggelig og lærerig aften og fik en god indsigt i   

    hvordan en moderne TV station fungerer. 

. 

7.  Roekørsel i døgndrift: 

     Foreningen er blevet bekendt med, at Miljøstyrelsen har  

     modtaget en ansøgning fra Nykøbing sukkerfabrik vedrørende døgnindlevering af  

     roer til fabrikken. En sådan tilladelse vil selvsagt medføre øgede støjgener for  

     områdets beboere, da støjende roebiler så vil kunne køre hele døgnet.   

     Der vil dog blive mulighed for at komme med kommentarer, og foreningen vil gøre  

     hvad der er muligt for at gøre opmærksom på vores holdning til de forøgede  

     støjgener. Claus har allerede underrettet Miljøstyrelsen om beboerforeningens  

     synspunkter. 

            Den 15. august afholdt sukkerfabrikken møde ang. den nye indlevering af roer 

            efter 24-7 planen. Af økonomiske årsager påregnes kørslen at foregå hele døgnet. 

            Det forventes ikke at omfartsvejen vil blive anvendt om natten. Dog viste  

            Martin Stenstrup fra kommunen de planlagte tvangsruter, og her var omfartsvejen  

            inkluderet. Traktorer skal dog ikke køre med roer om natten. 

            Vores formand Claus deltog i mødet, og han indvendte, at den tidligere udførte  

            støjmåling ikke indbefattede roekørsel på omfartsvejen. 

            Miljøstyrelsen fortalte dernæst, at hvis omfartsvejen skulle indgå som tvangsrute, 

            skal der laves en ny støjmåling.  

            Claus udformer et høringssvar og sender dette til Miljøstyrelsen. 

            I svaret pointeres de betænkeligheder beboerforeningen har vedr. støj fra 

            roetransporternes anvendelse af afkørslen ved Sdr. Vedby Skovhuse. 

 

8. Chikane: 

    Beboerforeningen har fået et brev fra et medlem, som har været ude for chikane. 

    Det er foregået anonymt og vedkommende har ikke ville give sig til kende.  

    Vi kan som forening ikke gøre noget ved sagen, men vi tager stærk afstand derfra. 

    Vi opfordrer til dialog i sådanne sager.  

     

9.  Vinsmagning 16/06-2017:    

     Foreningens telt blev rejst og der var 40 tilmeldte personer. 

     Selve vinsmagningen stod Jørgen Jørgensen Ahornvænget 16 eller min bagbo for.  

     Jørgen har selv haft vinforretning i Nyk F. i mange år. 

     Vinene bliv leveret fra Marius Mortensen eftf. hvor Jørgen stadig hjælper 

     til en gang imellem, når der er brug for det.      

     Beboerforeningen er ikke så velhavende, så den vil kunne sponsere hele 

     arrangementet. 

     For vinsmagningen og snacks var der en egenbetaling på 50 kr. pr. næse. 

      

            Den afholdte vinsmagning var en stor succes. Der var fra starten en rigtig god  

            stemning ved alle bordene og i takt med smagsprøverne kom der ekstra gang i den. 

            Efter arrangementet blev der udtrykt stor tilfredshed og der var adskillige forslag 

            til gentagelser, og bestyrelsen vil gå i tænkeboksen. 

 

        

        



10. Medlemskab af Beboerforeningen: 

      Bestyrelsen diskuterede, om det var på tide, at vi gjorde en indsats for at 

      få nogle flere af områdets beboere til at interessere sig for foreningens arbejde. Det  

      årligt kontingent for et medlemskab er mellem 50 og 100 kroner pr. husstand, og    

      det må vel siges at være så billigt, at alle bør kunne være med! 

      Det arbejde foreningen udfører, kommer jo alle områdets beboere til gode, så det  

      måske ikke helt rimeligt, at nogen yder et stykke arbejde og gør en indsats, og  

      andre blot lader som ingen ting. Vi opfordrer hermed de enkelte beboere til at  

      tænke lidt over dette og meget gerne til at henvende sig med et ønske om at blive  

      medlem af beboerforeningen og dermed vis interesse for dennes arbejde. 

      Det vi tit høre er, ja men vi har ikke noget at bruge foreningen til. 

 

11. Kontingentforhøjelse: 

      Spørgsmålet om hvorvidt det er på tide at forhøje kontingentet for medlemskab              

      af foreningen, bliver ofte diskuteret til bestyrelsesmøderne. 

      Begrundelserne for en er ikke svære at få øje på. Ingen i bestyrelsen kunne 

             huske hvornår det sidst var blevet reguleret, og det stiller efterhånden 

             store krav til vores kasserers kreativitet at få regnskabet til nogenlunde at 

             balancere.  

             Lidt flere midler i vores slunkne pengekasse vil også give foreningen 

             mulighed for at lave nogle flere arrangementer, som f. eks. sommerens 

             vinsmagning. 

             Vi tror på en større tilslutning til arrangementer ved mindre egen betaling. 

             Dette er en beslutning som kun kan vedtages på en generalforsamling. 

             

           Til sidst en stor tak til bestyrelsen for godt       

           samarbejde i det forløbne år. 

           Formand. Claus R Jensen 

 

  

     

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


