
Beboerforeningen Sdr Vedby Skovhuse 

Bestyrelsesmøde hos Keld torsdag den 08/12 - 22  kl. 19.00 

 

1.  Godkendelse af dagsorden:                                      Godkendt. 

2.  Godkendelse af sidste referat:                                     Godkendt.   

3.  Konstituering af bestyrelse:                                      

Bestyrelsen fortsætter uændret. 

4.  Kontingent 2023:     

Som aftalt på generalforsamlingen fortsætter også kontingentet uændret. Kr. 150.- pr. år.         

5.  Lys på cykelstien:   

Der har længe været et ønske hos beboerne i foreningen om at få etableret gadebelysning på stien 
(den gamle jernbanelinje ud til zoologisk have). Det bliver uden tvivl vanskeligt at få bevilget penge til 
dette, men Claus og Jørgen prøver at udforme en ansøgning som foreningen kan aflevere til 
kommunen. 

6.  Beplantning af chikaner på Sdr. Vedby Skovvej:  

Så lykkedes det. Vejens mange chikaner er nu blevet tilplantet. Vi er spændte på at se til foråret 
hvordan det udvikler sig. Og selv om kommunen har indvilget i at passe beplantningerne, vil det nok 
være en god ide, og til glæde for os alle, hvis også beboerne langs vejen vil holde lidt øje med 
planterne!  

7.  Udvalg, nye tilflyttere, sammenkomst.  

På sidste generalforsamling blev det foreslået, at foreningen fik arrangeret en forårs/sommerfest, 
hvor alle Sdr. Vedbys beboere kunne mødes og få en hyggelig dag sammen. Forslaget blev godt 
modtaget, og Anja Jensen og Susanne Mørck tilbød at være tovholdere for projektet med Lars Bo som 
"bisidder". 

8. Eventuelt:  

I sidste referat omtalte vi forekomsten af den giftige plante Bjørneklo i vores område. Beskeden fra 
kommunen lyder, at hvis de alligevel skal slå græs i et område, så tager de sig af den bjørneklo der er i 
nærheden af disse græsarealer. Der er ingen indsatsplan mod bjørneklo i Guldborgsund kommune. 
Man kan dog som borger henvende sig til Teknik  Miljø med besked om observationer. Så er der 
gode chancer for, at kommunen kan tage observationen med sig og gøre en aktiv indsats mod 
bjørnekloen. 

9.  Næste møde. Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt hos Grethe. Datoen for mødet er endnu 
ikke fastsat. 


