
 

 

Referat af bestyrelsesmøde hos Leif den 10/3 – 2020 

 

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden:                                                                Godkendt. 

2.  Godkendelse af sidste referat:                                                           Godkendt. 

 

3.  Plantning af træer og buske langs med cykelstien:  

     Claus har haft et møde med Gitte Krog som er Parkforvalter fra kommunen.  

     På mødet har de to gået langs cykelstien og kigget på forholdene, og det er aftalt, at der 

     udføres blandet beplantning. Der plantes også 4 ahorntræer ud fra Ahornvænget 20. 

     Indkøb af træer/planter foretages af kommunen, der også sørger for selve beplantningen.  

     Der blev ligeledes truffet aftale om, at kommunen spærrer for muligheden for, at cyklister 

     kan passere uden om de opsatte bomme ved  Sdr. Vedby Skovvej. 

     Sidste nyt er at udførelsen først vil ske til efteråret på grund af corona virus. 

 

4.  Medlemstallet 2020. Betaling med Mobile Pay: 

     Det har vist sig, at muligheden for at benytte Mobile Pay ved kontingent indbetalingen 

     var en rigtig god ide, idet mange har benyttet denne betalingsform. 

     Medlemstallet er fortsat stabilt, og foreningen har ca. 80 medlemmer. 

 

5.  Sejltur med færgen IDA fra Stubbekøbing: 

     Bestyrelsen har talt med formanden for Idas venner Anne Mette om at leje færgen IDA.  

     Vi har ønsker om at foretage en aftensejlads fra Stubbekøbing langs Bogøs kyst til 

     Farøbroerne for til sidst at ende oppe ved Storstrømsbroen 

     Der vil bl.a. her blive mulighed for, at få et godt indtryk af arbejdet på den nye 

     broforbindelse.  

     Der planlægges samtidig spisning på opstillede borde og stole på færgens dæk. 

     Tilbud om deltagelse gives til alle i vores område, også til ikke medlemmer af foreningen, 

     der dog må betale en højere pris. Skriftlig indbydelse vil blive husstands omdelt.  

     Vi satser på at turen vil foregå fredag den 26 juni 

 

6.  Eventuelt: 

     Det er fra flere sider bemærket, at gadebelysningen i vores område er meget 

     svag. Nogle steder er det svært for udefra kommende at orientere sig og finde    

     vej. Claus vil derfor kontakte Seas og forsøge at få forholdene forbedret. 

 

     Den vanskelige situation Danmark nu befinder sig i med tiltagende bekymring  

     for corona virus, kan komme til at påvirke os alle sammen i den kommende tid.  

     Sommerens arrangementer risikerer også at blive berørt. Lad os passe på os selv  

     og hjælpe hinanden så godt vi kan. 

 

7.  Næste møde.                                  Næste møde holdes hos Kaj tirsdag den 28/4 

PBV: Jørgen Arleth 


