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Deltagere fra bestyrelsen: Mike, Anja, Uffe og Knud. 

Afbud fra bestyrelsen: Mogens 

Dagsorden iflg. indkaldelsen: 

Pkt.1. 	 Valg af dirigent - Mette Spangsgaard. 

Valg af referent - Knud Yde 

Pkt.2. 	 Formandens beretning - Mike. 

Udstykningen af nye grunde i gang og afsluttes snart. 

Talt med Nyborg Kommune om fcerdigg0relse af vendeplads (flisebelcegning) ud for nr. 

75, 77, 79 og 81. Kommunen har givet tilsagn om, at arbejdet vii blive udf0rt snarest. 

Grcesslaning blev sidste forar cendret til, at vi betaler pro gang i stedet for fast pris for heIe 

scesonen, hvilket gav en rigtig god besparelse p.g.a. den t0rre sommer. 

Pa aktivdagen blev der luget sandkasse, malet hajtcender pa asfalten samt soignering af 

omradet. 

Der har vceret lidt hcervcerk i sku ret, som er lavet af unge mennesker som ikke bor i 

Mejerivcenget. 

Der har vceret og er stadig problemer med foreningens hjemmeside. Preben har lovet at vcere 

behjcelpelig med at fors0ge at 10se problemerne. 

Formandens beretning blev godkendt. 

Pkt.3. 	 Regnskabet blev gennemgaet af Anja. 

Kassebeholdningen udgjorde kr. 92.671,

Regnskabet blev godkendt. 

Pkt.4. 	 Forslag fra bestyrelsen: 

Skt. Hans bal med evt. grillning. Umiddelbart en god ide, men vi skal ikke konkurrere med 

Borgerforeningens bal ved kroen, med risiko for at dele byen. 

Forslaget bortfaldt. 

Pkt. 5. 	 Forslag fra medlemmer: 

Andreas havde udarbejdet skitser med forslag til cendring af indk0rsel fra Hulvejen til 

Mejerivcenget. Bestyrelsen blev bedt om at arbejde videre med forslagene, og ga i forhandling 

med Nyborg Kommune. 

Find Lyder havde sendt forslag om, at der blev lavet aftale med en landmand om slaning af 

grcesarealet ned mod aen ud for nr. 57, 59 og 61. mod at fa grcesset som foder. 



S(1lren Arnoldsen kunne forteelle, at det tidligere var fors(1lgt uden held, og det i(1lvrigt er meget 

vanskeligt/umuligt for traktorer at komme ned til marken. 

Det blev ogsa tilkendegivet af tidligere landmeend at greesset er uegnet til foderbrug. 

Der blev igen diskuteret hastighedsdeempende foranstaltninger, idet flere tilkendegav at der 

bliver k(1lrt for steerkt . Ogsa her er tidligere fors(1lg med trafikteelling og hastighedsmaling endt 

uden resultat . 

Aile blev opfordret til at k0re langsommere, og i hvert fald overholde foreningens egen 

foranstaltning med begrcensningen pa 30 km/t. 

Pkt. 6. Budget for 2015/16. 

Blev gennemgaet af Anja. 

Pa baggrund af en peen kassebeholdning, og uden udsigt til st(1lrre ekstraordineere udgifter, 

har bestyrelsen foreslaet at nedseette det arlige kontingent til kr. 600,00. 

Budgettet blev godkendt. 

Pkt. 7. Valg til bestyrelse: 

Knud Yde  genvalgt. 

S(1lren Arnoldsen - nyvalgt 

Pkt.8. Valg af bestyrelsessuppleanter: 

Peter Melin og Preben Nielsen blev genvalgt. 

Pkt.9. Valg af revisor og suppleant. 

Find Lyder - revisor 

Anders Christiansen - suppleant 

Begge var genvalg. 

Pkt.10. Eventuelt : 

Undlad at sla grees sent om aftenen . Geelder ogsa for Hertz som slar feellesarealerne . 

Veengefestudvalget : 

Aile er velkomne til at deltage ogsa de lidt eeldre beboere. 

Det blev foreslaet at der skulle veere flere aktiviteter for b(1lrnene. F. eks. skattejagt. 

Betina, Christina og Majbrit har til opgave at lave aktiviteter for b(1lrnene til neeste 

generalforsamling. 

Bestyrelsens konstituering: 

Mike Petersen - formand 

Uffe Laust - assisterende formand 

Knud Yde - sekreteer 

S(1lren Arnoldsen - assistent 

For referat: 


Knud Yde Mette Spangsgaard - dirigent: 


Mike Petersen -formand : 


