
     
 Referat af bestyrelsesmøde 
 den 22.juni 2020. 

www-mejerivænget.dk  
Mødet blev afholdt som videomøde. 

Deltager: Alle 5 fra bestyrelsen. 

Dagsorden. 

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 28. maj 2020.   

 Blev godkendt. 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.     

 Blev godkendt. 

Pkt. 3. Fadderskab til hjertestarter.     

 Søren Arnoldsen overtager fadderskabet efter Preben Nielsen.  

 Uffe meddeler Preben om skiftet. 

Pkt. 4. Kontakt til Nyborg Kommune.    

 Uffe har haft kontakt til kommunen blandt andet  vedr. vand på vejen i den nyeste udstykning, 

 og vedligeholdelse af stien omkring vandbassinet.   

 Kommunen har lovet at sende mail med løsningsforslag. 

 Vi  har sendt brev til Nyborg Kommune, (modtagelse er bekræftet) og er i dialog med 

 Kommunen om en hastighedsnedsættelse på Mejerivænget.  

 Kommunen har bekræftet, at vil modtage svar på henvendelsen, når de har behandlet sagen. 

Pkt. 5. Nyt fra investeringsudvalg.     

 Investeringsudvalget har følgende forslag:    

 1.Petanquebane.     

 2.Træningsredskab.     

 3.Volleyballnet.     

 4.Lille frugtlund med  8 - 10 frugttræer  ved vandbassinet. 

 1+2+3 placeres på arealet mellem transformerstationen og stamvejen.  

       

 Der udarbejdes budget senere.    

 Uffe har kontakt med Nyborg Kommune angående tilladelse til etablering. 

 På generalforsamlingen vil der blive orienteret yderligere. 

Pkt. 6. Generalforsamling.     

 Datoen for afholdelse fastholdes til den 15. august 2020, klokken 10.00  

 Mødet flyttes til Ørbæk Midtpunkt, da vi næppe kan overholde afstande m.v.  

 iflg.  Covid-19 reglerne ved afholdelse i telt.    



 Søren kontakter Ørbæk Midtpunkt  vedr. reservation og afholdelse.  

 Indkaldelse, dagsorden og regnskab/budget  omdeles senest den 1. august. 

Pkt. 7. Budget m.v.      

 Christina havde udarbejdet regnskab for det forgangne år, samt budget for det kommende år.

 Budgettet blev vedtaget efter enkelte tilretninger. 

Pkt. 8. Vængefest.      

 Under hensyntagen til Covid-19, aflyses vængefesten i år. 

Pkt. 9. Eventuelt.      

 Uffe og Knud har kigget forbi  legepladsen en del gange siden sidste møde, men har ikke

 set uromagere, hvorfor vi ikke gør mere på nuværende tidspunkt.  

 Læskuret  bruges jævnligt af dagplejemødre.   

 Gulvet i læskuret bør repareres. Søren kigger på sagen. 

Pkt. 10. Næste møde.        

 10. august 2020 klokken 18.30 hos Søren. 

 

For referat: Knud Yde    

 

 


