Referat af generalforsamling
den 14. august 2021.
www.mejerivænget.dk

Dagsorden iflg. indkaldelsen:
Pkt. 1.

Valg af dirigent og referent.
Som dirigent valgtes Mogens Lorenzen.
Som referent valgtes Knud Yde.

Pkt. 2.

Bestyrelsens beretning om om det forløbne år.
Formand Uffe Laust aflagde årets beretning, som også efterfølgende blev godkendt.

Formandens beretning for året 2020/2021.

Endnu engang har det været et år præget af Covid-19. Det har betydet at flere arrangementer er
blevet udskudt eller aflyst, herunder aktiv-dagen og hyggeaftenen i sensommeren. Vi kan dog ane et
lys forude i kraft af de snart udrullede vacciner, og vi håber og tror på at det værste er overstået, og at
vi derfor i det kommende år kan mødes som vi plejer og på den måde se lidt mere til hinanden. I den
forbindelse kan det nævnes at det senest afholdt bestyrelsesmøde var med fysisk fremmøde, hvilket
må siges at være at foretrække frem for de digitale møder.
Vi har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder. 4 er afholdt som videomøder og et med fysisk
fremmøde. Vi har haft mange forskellige ting på dagsordenen blandt andet kan nævnes:
-

De nyanlagte ældreboliger
De nye anlæg på det grønne område ved fodboldbanen
Vedligehold af vængets hjertestarter
Trafik og hastighedsmåling på stamvejen
Mulighed for udrulning af mobilepay
Mos i plænerne på vores fælles græsarealer
Hærværk på legepladsen

Nogle af de nævnte punkter er på dagsordenen, andre vil jeg uddybe herunder.
Vedligehold af de grønne områder varetages stadig af MT-service, og vi er stadig tilfredse med det
stykke arbejde der bliver gjort. Som jeg også nævnte i sidste års beretning, må vi forvente at
udgifterne til vedligehold af de grønne områder stiger i takt med at opgaverne som løses af MT-service
flere og større.
Der blev sidste år lavet en trafik og hastighedsmåling på stamvejen. Vi fik tilsendt resultaterne, som
viste, at gennemsnitshastigheden for bilister på stamvejen ligger på ca. 32 km/t og at 85%-fraktilen
ligger på ca. 39 km/t. Det betyder at 85% af de bilister der benytter stamvejen kører 39 km/t eller
derunder. Med disse resultater fulgte en afvisning af at opstille fartregulerende foranstaltninger. Det
siges at man ikke kan måle på noget uden samtidigt også at påvirke resultatet, men det er vel næppe
et argument i sig selv, og derfor anser vi sagen som afsluttet.
I foråret blev pavillonen på legepladsen endnu engang udsat for hærværk, i kraft af en noget fantasiløs
udsmykning. Hærværket blev meldt til politiet og SSP. Pavillonen er malet igen igenog står nu flot og
fin, men om hvorvidt vi skal fortsætte med at male hver gang byens unge mennesker keder sig, og i

øvrigt acceptere utryghedsskabende adfærd i vores vænge, eller om pavillonen skal fjernes som et
forsøg på at undgå dette, skal vi tage stilling til senere på denne generalforsamling.
I starten af sommeren henvendte vi os til kommunen om flere ting som vi ønsker udbedret i den
kommende tid herunder kan nævnes:
-

Vand over vejbanen i de nyeste udstykninger
Manglende plantning af vejtræer
Vedligehold af stisystemer
Ukrudt i sandet på legepladsen
Fjernelse af kabelbuket ved. Nr. 102

Vi indtil nu ikke hørt noget fra kommunen, men vi forestiller os at det selvfølgelig sker lige om et
øjeblik, ellers må vi rykke for et svar inden alt for længe.
Det nye anlæg er, som det også blev nævnt i nyhedsbrevet klar til brug. Vi er glade for resultatet og nu
håber vi bare at I vil benytte jer af de nyopførte faciliteter. Endnu en gang skal der lyde en tak til
udvalget for et flot stykke arbejde.
Til sidst mangles der bare at siges tak til Preben Nielsen for fortsat at fungere som vængets webmaster
og ligeledes en tak til Preben Damgaard for at lægge plads og el til vængets hjertestarter. Og der skal
selvfølgelig lyde en tak til alle dem der har bidraget med en frivillig indsats i det forløbne år.
Det var ordene fra formanden, jeg håber det var fyldestgørende i en tilfredsstillende grad.
Mvh.
Formand
Uffe Laust Nielsen
------------------------------------------------------------------

Pkt. 3.

Aflæggelse af regnskab.
Christina gennemgik regnskabet i hovedpunkter.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4.

Forslag fra bestyrelsen.
a. Skal pavillonen bevares eller fjernes grundet hærværk og uønsket besøg ?
Hærværket er anmeldt til såvel kommunens SSP samt til politiet.
Der er ikke sket noget siden anmeldelsen.
Hvem bruger stedet - og er det vængets beboere ?
Bruges af bl. a. børnehaven og dagplejemødre.
Politiet siger, at de ikke kan gøre noget.
Hvis nogle i vænget føler sig utrygge skal politiet tilkaldes.
Konklusion: Vi vælger at se tiden an.

b. Debat om betalingsmetode af kontingent - evt. mobilepay eller lignende.
Forsamlingen tog positivt imod ændringer, hvis det ville gøre arbejdet nemmere for
kassereren.
Det er op til den nye bestyrelse at træffe afgørelse om evt. ændringer af
opkrævningsmåden.
c.

Pkt. 5.

Orientering om brug af det nye fællesområde.
Uffe orienterede om, at det nye fællesområde med petanque m.v. er klar til brug
og opfordrede til at man også bruger det.
Bord/bænkesæt flyttes fra legepladsen til det nye område.
Kasse med udstyr er på vej, og vil blive låst med en kodelås.
Der vil senere komme oplysning om hvordan man får oplyst koden.

Forslag fra medlemmerne.
Plantning af træer i de nyeste vænger.
Ønsket er allerede sendt til Nyborg Kommune.
Udsmykning af skuret. Blev positivt modtaget.
Udgift ca. kr. 2.000,00.
Afgøres af den nye bestyrelse.

Pkt. 6.

Fremlæggelse af budget, planlagte investeringer og fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent på kr. 600,00 .

Pkt. 7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Uffe Laust Nielsen, Søren Arnoldsen og Knud Yde.
Ingen af ovennævnte modtager genvalg.
Nyvalgt blev :

Anita Muhs - nr.84
Thomas Krum - nr. 69 og
Michael Johanssen - nr. 97.

Pkt. 8.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valgt blev: Uffe Laust - nr. 87 og
Kirsten Kristensen nr. 23 A.

Pkt. 9.

Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
Bettina Keller - nr. 73 - som modtog genvalg som revisor
Anders Christiansen - nr. 83 - valgt som suppleant.

Pkt. 10.

Eventuelt.
Der blev fremsat ønske om højdeklipning af bevoksning ved legepladsen, samt
afretning af bevoksningens yderside ved indkørslen til nr. 38.
..........................................................................
16. august 2021

_______________________
Mogens Lorenzen - dirigent

_______________________
Uffe Laust - formand

