
 Referat af bestyrelsesmøde 

 den 12. april 2021.  

www.mejerivænget.dk             

Mødet blev afholdt som et videomøde.  Alle i bestyrelsen deltog.   

 

Pkt. 1. Referat af mødet den 24. februar 2021.   

 Godkendt. 

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden.     

 Blev godkendt med ændringer. 

Pkt. 3. Kontakt til Nyborg Kommune.    

 Uffe kontakter kommunen vedr:    

 1.  Plantning af lindetræer i de nye vænger.    

 2.  Overløb af overfladevand i det nyeste vænge.   

 3.   Drænslange fra Assensvej til overfladebassinet. 

Pkt. 4. Beplantning og aktivdag.     

 Udskydes til efteråret. 

Pkt. 5. Generalforsamling og indvielse.    

 Vi afholder dette års generalforsamling lørdag d. 14. august. Ligesom sidste år vil 
 generalforsamlingen blive afholdt i Ørbæk Midtpunkt. Efter generalforsamlingen 
 planlægger vi en officiel indvielse af de nye anlæg, hvor grundejerforeningen byder på en 
 grillet pølse og en øl og/eller et glas vin. Alt dette er med forbehold for 
 omstændighederne omkring Covid-19 på det pågældende tidspunkt. 
 Søren kontakter ØM for reservation.   
 
Pkt. 6. Mobilepay.      
 Eventuel brug af mobilepay ved betaling kontingent, medtages som drøftelsespunkt på
 generalforsamlingen.     
 Christina indhenter oplysninger i banken vedr. gebyrbetaling m.v. for at bruge produktet.   
 
Pkt. 7. Hærværk på læskur på legepladsen.    
 Vi kan desværre konstatere, at det ikke er alle der behandler vores fælles område og 
 faciliteter lige godt. Som I måske allerede har opdaget, er vores pavillon på legepladsen 
 blevet udsmykket på en noget fantasiløs og uskøn måde. Kigger man efter i og omkring 
 pavillonen, er der spor efter unge mennesker, der ikke behandler tingene ordentligt. Det 
 er enormt ærgerligt og frustrerende, når vi forsøger at holde vores vænge pænt og 
 ordentligt. Men det er i særdeleshed ærgerligt og uacceptabelt, hvis det skaber utryghed 
 for Mejerivængets beboere. Derfor er hærværket blevet politianmeldt og ligeledes meldt 
 til SSP(skole, sociale myndigheder og politi). Opfordringen fra både SSP og politi lyder, at 
 man skal ringe til politiet, hvis man oplever hærværk eller føler sig utryg. 
 



Pkt. 8. Nyhedsbrev - emner.     
 Hærværk på læskur på legepladsen.    
 Generalforsamling og indvielse af petanquebanen m.v.  
 Petanquebanen må gerne benyttes allerede nu.   
 17 nye boliger først på Mejerivænget.    
 3 i bestyrelsen er på valg i år -  emner søges. 
 
Pkt. 9. Eventuelt.      
 Ingen. 
 
Pkt. 10. Næste møde.     
 Mandag den 21. juni 2021.    
        
 
For referat: Knud Yde      
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