
Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag  den 25/4 – 2017 

             Deltagere: 

                 Claus Dyrlund 

                 Christian Hansen 

                 Steffen G. Pedersen 

                 Claus Dahl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

       Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt uden videre bemærkninger. Efterfølgende har 

       bestyrelsen konstitueret sig som følgende: 
                           Formand: Claus Dyrlund (20) 
                           Kasser: Steffen G. Pedersen (16)   
                           Referent: Christian P. Hansen (102a) 
                           Bestyrelsesmedlem: Kristian Christiansen (44) 
                           Bestyrelsesmedlem: Claus Dahl (37) 
                              

2. Regnskab 

 

Siden sidst har der været betaling på forsikring, leje af lokale på Vemmelev skole, vækst & 

miljø og SK-forsyning. Alle sammen inden for budgettet.  

 

3. Punkter til opfølgning fra generalforsamling 

 

# 90B bad om at se foreningens forsikringer, de er nu afleveret i hans postkasse. 

 

# Efter at 90B gjorde opmærksom på det, er bestyrelsen ved at undersøge muligheden for at få 

det høje græs omkring de små træer slået. 

 

# Nr. 24 spurgte om bestyrelsen kunne forhøre sig hos Slagelse kommune om et fodgængerfelt 

på vejsager, så Claus (20) vil sende et brev til kommunen og høre ad. 

 

# Det er også ved at blive undersøgt hvad muligheder der er for at gøre noget ved de mange 

muldvarpeskud der er på det grønne område. 

  

4. Møde med Vejsgårdtoften.  
 
Planen er at afholde et møde i uge 20. Mødet vil være for at dele erfaringer og om det eventuelt 
vil kunne svare sige at samarbejde om nogle ting fremover. 
 

5. Vejbump – evt. tiltag? 

 

Der vil blive indhentet tilbud på 3 kampesten som ikke vil kunne flyttes, da der stadig er nogle 

som ikke kan lade dem ligge. Viser det sig efterfølgende stadig at være et problem med at 

beboere køre udenom, vil bestyrelsen fortage sig yderligere foranstaltninger 



6. Velkomstfolder.    

 

Velkomstfolderen fra grundejerforeningen til nye tilflyttere vil nu blive trykt og sendt rundt til 

alle beboere. Og hvis man i fremtiden har noget man mener der burde komme med i folderen, 

så er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

 

7. Fibernet 

Claus har arbejdet videre med at overtale Fibia til at trække fibernet i Vejsgårdparken. Så i den 

nærmeste fremtid vil der komme mere præcis information enten i postkassen eller ved direkte 

besøg fra bestyrelsen. Det drejer sig i første omgang om at få 50% tilslutning for hele området 
for at Fibia vil tilbyde fibernet. 

 

8. Til og frafytinger i perioden. 

 

Nr. 26, 78B og 60B er blevet solgt  

 

 

9. Evt. 

 

Under dette møde var der intet under eventuelt. 

 

10. Dato for nyt møde 

Næste møde vil blive i uge 20, hvor der er fællesmøde med grundejerforeningen 

Vejsgårdtoften. 

 

 

 

Bestyrelsen 

       


