
                           Referat af bestyrelsesmøde 

www.mejerivænget .dk  den 28. maj 2020.  

 

Mødet blev afholdt som videomøde.  

Deltagere: Alle 5 fra bestyrelsen. 

Dagsorden: 

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde    

 Godkendt. 

Pkt. 2. Generalforsamling/vængefest.    

 Afholdes den 15. august 2020.    

 Søren kontakter Jesper angående teltet, om det kan reserveres med forbehold, uden at der 

 stilles krav om depositum.     

 Vi afventer med hensyn til borde/bænke.    

 Endelig udmelding om afholdelse eller ej skal ske umiddelbart efter næste møde den 

  22. juni 2020. 

Pkt. 3. Beboer til beboer klager.     

 En beboer har forespurgt bestyrelsen, om de påtænker at kontakte husstande om f. eks.

 manglende hækklipning.     

 Umiddelbart mener vi ikke at det er bestyrelsens opgave. 

Pkt. 4. Skuret på legepladsen.     

 Skuret samt bord/bænksæt er blevet overmalet med sort og alufarvet maling. 

 Er der nogen fra Mejerivænget der bruger skuret ?   

 Skal vi rive den ned ?       

 Det er med stor sikkerhed ikke børn/unge fra Mejerivænget.  

 Uffe kontakter SSP - Nyborg Kommune. 

Pkt. 5. Fartregulering på Mejerivænget.    

 Christina har talt med Nyborg Kommune.    

 Vi skal indsende redegørelse til Nyborg Kommune, med forslag til løsning. 

 Hvis Kommunen godkender betales udgiften af Kommunen.  

 Christina laver udkast som sendes til Uffe til  godkendelse, og herefter til Nyborg Kommune. 

Pkt. 6. Nyt fra forskønnelsesudvalg.    

 Kommunen har givet afslag på at vi må disponere over parcel nr. 71.  

 Grønt område mellem transformeren og stamvejen, kunne være en mulighed for etablering

 af aktiviteter.      

       



 Brian har tilbudt at fælde udgåede træer langs åen ud for græsarealet, og herefter plante 

 grantræer. Nye træer betales af Grundejerforeningen. 

 Udvalget kommer med et samlet forslag på generalforsamlingen. 

 En del af de nyplantede syrener ud mod Assensvej ser ud som om de er gået ud. 

 Søren har undersøgt, og fået at vide, at det nok er frosten, men at de kommer igen næste år. 

 Stien rundt om vandhullet ved Assensvej er meget tilgroet.   

 Uffe beder Kommunen om at ordne stien. 

Pkt. 7. Græsslåning.       

 Morten anmodes om at slå græsrabatten hele vejen ned langs den ubebyggede grund bag ved 

 Uffe. 

Pkt. 8. Indkørsel til vandboring.     

 Vandværket skal kunne køre til boringen, som vil ske ca. hver 14. dag.  

 Hvis stien tager skade af kørselen, må vi bede dem udbedre skaden.  

 Vi afventer og ser hvad der sker. 

Pkt. 9. Penge fra festudvalg.     

 Brian har penge liggende fra  sidste års vængefest.    

 Pengene stammer fra lotteri m.v., og øremærkes til evt. kommende festudvalg. 

 Pengene overføres til  Grundejerforeningens konto.   

Pkt. 10. Eventuelt.      

 Intet. 

 

Næste møde: Mandag den 22. juni 2020 klokken 20.00 som videomøde.  

For referat: Knud Yde      

        

 

   

        

  

 

       

       

       

       

       

       

  


