
Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 6/9 – 2016 

             Deltagere: 

                 Claus Dyrlund 

                 Steffen Pedersen 

                 Christian Hansen 

                 Kristian Christiansen 

                 Claus Dahl 

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

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

       Referatet fra sidste møde blev godkendt uden videre bemærkninger 

2. Velkommen til Claus Dahl 

På grund af fraflytning er Lars Adelsten fratrådt sin plads i bestyrelsen, og i stedet er den 

valgte suppleant Claus Dahl sat ind i stedet. Vi takker Lars for hans tid i bestyrelsen. I den 

forbindelse vil passwordet til foreningens google drev blive ændret. 

3. Regnskab 

 

De forskellige aktiviteter på de forskellige konti blev gennemgået, og der er endnu engang ikke 

de store udsving. Der er bl.a i perioden afregnet med Vækst og miljø, SK-forsyning og et par 

skyldige kontingent indbetalinger. 

 

4. Vejbump  

Der er nu endelig givet grønt lys fra både Politi og kommune, til at vi må montere vejbump i 
Vejsgårdparken. Så inden for det næste stykke tid, vil Saferoad komme og påbegynde arbejdet 
ud fra de placeringer som bestyrelsen har sat i sin tid. Placeringerne kan ses på foreningens 
facebookside. 

5. Henvendelse fra 92B vedrørende græsslåning 
 

I en mail til bestyrelsen spørger 92B hvorfor der ikke kan blive slået de sidste par meter græs 

ud mod marken, da det ser tosset ud at der går en grænse midt i plænen som først bliver slået 

meget senere? 

Men det er en del af aftalen med vækst og miljø, helt tilbage hvor Slagelse kommune havde 

vedligeholdelsespligten, hvor der er områder med tætklippet græs, og områder, der kun bliver 

slået ca. en gang om måneden. Bestyrelsen vil undersøge hvad det evt. vil koste at få slået hele 

området på samme måde på samme tid.   

 

6. Gadelys ved dobbelthusene  

Det er stadig uvist hvorfor der et par dage i den seneste uge ikke var gadelys ved 

dobbelthusene, men det er nu rettet op. I den forbindelse gør bestyrelsen opmærksom på at 



hvis en pære i gadelyset ud for jeres hus er gået, kan man gå ind på SK-forsynings hjemmeside 

og fejlmelde lamper. Og så er det SK-forsynings pligt til at skifte pærer hurtigst muligt. 

 

7. Liste over beboere i Vejsgårdparken 

 

Der arbejdes på en opdateret beboerliste, da der er en del til og fraflytninger der ikke er 

registreret. 

 

8. Til og fraflytninger i perioden siden sidst 

Nr 42 og 24 har skiftet ejer i perioden. 

9. Eventuelt 

Der var på aftenens møde ikke noget under eventuelt. 

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt Torsdag den 27/10 kl 19 hos Christian Hansen i nr 102a. 

 

      Mvh Bestyrelsen 


