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Generalforsamling 12/10-2022 

Formandens beretning 
 

1. Konstituering af bestyrelsen: 2021 

    Formand. Claus Rygaard Jensen 

    Næstformand. Jørgen Arleth 

    Kassere. Leif Hansen 

    Bestyrelsesmedlemmer. Grethe Madelung og Kaj Balle 

    Suppleant. Kjeld Engelhart 

 

2. Medlemstallet 2022. 
     Medlemstallet er fortsat stabilt, og foreningen har 88 medlemmer i dag. 

     Der er uddelt 10 stk velkomstpakker til nye tilflytter til området i år. 

 

3. Beplantning af chikaner på Sdr. Vedby Skovvej: 
     Beplantningen af chikanerne på Skovvejen har ligget stille hen over sommeren. 
     Det skyldes at der stort set har været et meget tørt år indtil nu. 
     Kommunen vil gerne have plantet mod at vi vil vande planterne, men det takkede 
     Vi nej til fra bestyrelsen side.  
     Efter aftale vil alle chikanerne får en ny ensartet beplantning. 
     Vedr. chikanerne så er tanken at plante græsser og stauder, som er til gavn for  
     sommerfugle og insekter. 
     Beplantningen vil blive vedligeholdt af kommunen. 
 

 

4. Asfalt cykelsti 
    Så fik vi endelig asfalt på cykel/gangstien som går fra Sdr. Vedby Skovvej og ind 
    til Ryttervænget. 
    Det holdt hårdt med at få det gennemført i år. Grundet stigende drift udgifter i 
    Kommunens bygninger til el og varme, har man pillet veje ud af asfaltbudgettet for i år. 
    Så er det godt at kende den vej ingeniør som står for asfalten, og fortælle ham at 
    han havde lovet mig og generalforsamlingen at der kom asfalt på i år.    
 

5. Gadebelysning 

     Der er kommet nye strømbesparende gadelamper op i vores udstykning.  

     Det gør at vi kan have lys hele natten. 

 

     6. Hjertestarter: 
   Grundejerforeningen Sdr. Vedby Huse, har indkøbt en hjertestarter, som ENELCO har 
   sponseret opsætningen af. 
   Hjertestarteren er placeret på siden af det lille skur mellem Sdr. Vedby Skovvej 45 og 47  
   Starteren kan frit benyttes af alle, hvis behov skulle opstå. 
   Et foto af placeringen er ophængt i vores skab på Skovvejen og kan også ses på vores 
   Hjemmeside. 

    Efter aftale med Sdr. Vedby Huse vil vi fremadrettet deles om udgifterne 



 

   

7.  Årets sommer tur: Søndag den 3 Juli                                               

     Beboerforeningens udflugt gik til Maribo hvor vi besøgte Museumsbanen 

      Maribo/Bandholm. 

      På turen fra Maribo til Bandholm fortalte Tommy mange historier om selve togene 

      og togenes historie. 

      Tommy fra Ahornvænget 20 som er frivillig medarbejder på Museumbanen. 

      Vi kørte med et af Danmarks ældste damplokomotiv fra 1879 Kiøge fra Maribo til Bandholm.                                                                 

      Vi fik tilkoblet en udflugtsvogn, hvor vi kunne sidde og spise vores medbragte frokost  

      I Bandholm havde vi et par timer til at kigge på byen, Museum eller gå en tur langs med havnen 

      Da vi kom tilbage til Maribo havde man mulighed for at besøge deres værksted.  

     
       

 8. Opsætning af mobilmast: 
     TDC har ønsket og opsat en 42 m høj mobilmast på Grønsundsvej over for vores 
     udstykning.  
     I høringsfasen har vi forsøgt at ændre placeringen, så masten blev flyttet 250 m mod  
     syd ved vendepladsen på cykel/gangsti Hegnetvej/Lille skolen, eller ved afkørselen fra 
     omfartsvejen.  
     I begge tilfælde har vi fået afslag.  
     Masten skal stå tættes på bebyggelse for at have den 
     optimale dækning og Vejdirektorat vil ikke have den stående. 
     Forudsætning for at opstille masten er at alle teleselskaber skal kunne benytte den. 

 

 

Til sidst en tak til bestyrelsen for godt       
 samarbejde i dette år. 

               Formand. Claus R Jensen 

 


