
 

Referat af bestyrelsesmøde hos Jørgen den 11/05 - 2022 

1.  Godkendelse af dagsorden: 

2.  Godkendelse af sidste referat: 

3.  Beplantning af chikaner på Sdr. Vedby Skovvej:                                  

Claus har kontaktet kommunen for at høre nyt om den lovede beplantning i chikanerne.                                             

Gitte Krogh fortæller at der er bevilget penge til beplantningen.                             

På grund af et tørt forår vil beplantningen først startes op til efteråret.                 

Kommunen har ikke resurser til at vande hvis tørken forsætter, og bestyrelsen har takket nej til at vi 

som beboer skal stå for dette.                                                      

Det er tanken at plante græsser og stauder, noget der også er til gavn for sommerfugle og insekter. 

4.  Årets sommertur:                                                

Beboerforeningen vil i år arrangere en udflugt med damplokomotiv Museumsbanen) fra Maribo til 

Bandholm.                                                                

Foreningen vil få tilkoblet en udflugtsvogn, der vil blive frakoblet i Bandholm, så medlemmerne kan 

sidde samlet her og spise frokost.                                                     

Et mere udførligt program vil snarest blive omdelt. Turen vil finde sted søndag den 3. juli. 

5.  Hjertestarter:                                                                

I sidste referat omtalte vi den hjertestarter, der er placeret nede for enden af skovvejen, og som vi 

alle har adgang til.                                                                  

Der har været lidt misforståelser omkring ejerskabet af starteren.                        

Starteren er opsat af vores nabo-grundejerforening (Sdr. Vedby Huse) der hører til bebyggelsen 

"Golfhusene". Dette er årsagen til starterens placering.                                   

Alle har dog adgang til starteren, og det er nu aftalt, at vore to foreninger vil deles om de kommende 

driftsudgifter.  

6.  Eventuelt:                                                                 

Flere af foreningens medlemmer har sikkert bemærket, at der nu vokser adskillige "Bjørneklo" langs 

med stien fra "golfhusene" og ned mod Zoologisk have.                              

Bjørneklo er en invasiv plante, som er uønsket i den danske natur. Den er omfattet af lovgivning, og 

kommunen kan pålægge ejere af arealer hvor den findes, at bekæmpe planten.            

Årsagen er, at planten er giftig, og man skal undgå hudkontakt med den.                   

Planten breder sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre plantearter.        

Claus vil nu gøre kommunen opmærksom på forholdet. 

7.  Næste møde. Onsdag den 22. juni hos Kjeld. 

PBV. Jørgen Arleth. 


