
 Referat af bestyrelsesmøde 

 den 16. november 2020. 

www.mejerivænget.dk        

Mødet blev afholdt som videomøde.  Alle i bestyrelsen deltog. 

Pkt. 1. Godkendelse af referat af mødet den 1. september 2020.  

 Referatet blev godkendt.   

Pkt. 2. Nyt vedr. anlægsinvestering.    

 Der mangler stadigvæk byggetilladelse.    

 Forslag om at plante birketræer ved vandbassinet i stedet for rødel.  

 Beplantning m.v. venter til aktivdagen i foråret. 

Pkt. 3. Nybyggeri - tilbagemelding fra Nyborg Kommune.   

 På forespørgsel omkring medlemsskab vedr. nybyggeriet har vi modtaget 

 2 svar som er lidt tvetydige.     

 Uffe tager kontakt til bygherren entreprenør Per Pedersen. 

Pkt . 4.  Eventuelt. 

 Kontingent.      

 Der  mangler 10 indbetalinger (3 beboere og 1 udlejer)   

      

 Hjertestarter     

 Søren har fået en henvendelse fra en beboer vedrørende hjertestarteren. 

 Beboeren mener ikke at den virker som den skal.  (udokumenteret). Vi er uenig 

 i påstanden, idet kontrollampen viser den er OK. Preben Damgaard fører tilsyn. 

 Hjertestarteren er købt den 4/6-2017, og batteri m.v.  forventes at have en 

 levetid på 5 år. 

 Aktivdag.      

 Flyttes til april måned.     

       

 Trafik-/hastighedsmåling. 

 Nyborg Kommune har sendt os nedenstående notat:   

 _____________________________________________________________________ 

 Resultaterne af trafiktællingerne på Mejerivænget ud for henholdsvis nummer 48 og nummer 47  

 foreligger nu.     

 Tællingerne viser at gennemsnitshastigheden er 31,5 km/t ud for Mejerivænget 48 og 32,4 km/t 

 ud for Mejerivænget 47.      

 85 % fraktilen, som er den hastighed 85 % af de registrerede køretøjer kører under er 38,0 km/t 

 ud for Mejerivænget 48 og 39,5 km/t ud for Mejerivænget 47.   

 Med baggrund i hastighedsmålingerne vurderes det ikke, at Mejerivænget på nuværende 

 tidspunkt skal indgå i prioriteringen om hastighedsregulerende tiltag.               

 __________________________________________________________________________ 

 Bestyrelsen  anser sagen for afsluttet. 

Pkt. 5. Næste møde.      

 Onsdag den 24. februar 2021.                                            

For referat: Knud Yde      
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