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Gennemgang af generalforsamlingen 2019
Generalforsamlingens forløb blev gennemgået, hvor der blev brugt megen tid på
behandling om punktet med de nyetablerede vejbump. Der var fra en mindre del af
medlemmerne utilfredshed med bestyrelsens håndtering af ansøgning m.m., og man
mente, at der skulle være indkaldt til et møde, hvor alle kunne komme med bemærkninger
til etablering af vejbump.
Som det blev oplyst på generalforsamlingen havde bestyrelsen ved et møde afholdt
23.08.2018 besluttet, at gøre et forsøg på at nedsætte farten på vores veje til 30 km/time
ved etablering af vejbump. Det skal bemærkes, at vi på intet tidspunkt har modtaget
indsigelser mod denne beslutning, til trods for at referatet er er lagt ud på hjemmesiden og
ophængt i vort skab ved molokkerne. Arbejdet fortsatte derfor med mødemed leverandør,
indhentning af tilbud, optegning af placering af vejbump, samt udarbejde ansøgning til
Politiet og Næstved Kommune. Under behandlingsperioden hos Næstved Kommune er vi
ikke blevet gjort opmærksom på, at informationen om beslutningen, jvnf. referat af
23.08.2018 ikke var tilfredsstillende, og at der skulle ske en information til samtlige
grundejere, men dette var principielt sket via vor hjemmeside.

Vi beklager, at vi fejlagtigt ikke har fået lagt referat af vore bestyrelsesmøder fra d.
11.01.2019 og 27.04.2019 ud på hjemmesiden, og må indrømme at
behandlingen/informationen af etableringsprocessen kunne være sket på en anden måde,
ved .eks. indkaldelse af specielt møde kun med af behandling af punkt med vejbump, men
vi tvivler meget på,at der ville være opnået fuld enstemmighed for eller imod etablering af
vejbump.
Der var ligeledes medlemmer, som mente, at vi som bestyrelse ikke lovligt kunne
behandle denne sag, og at vejbumpene var ulovligt opsat, til dette bemærkes, at det er
utroligt, at der er grundejere, der stadig er modstandere af, at vi gør et forsøg på at
nedsætte farten på vore veje til max 30 km/time for at forhindre uheld ved påkørsel af børn
eller hunde, som kommer ud fra stikvejene. Denne fart har været gældende i mange år, og
det er beklageligt at reglerne ikke overholdes af vore grundejere samt af eksterne
pakkeleverandører fra den stigende nethandel samt håndværker.
Den siddende bestyrelse har ingen intentioner om at de monterede vejbump vil blive
fjernet.
Vi henviser til vedtægternes formålsparagraf, hvoraf det fremgår, at vi skal administrere
kontakt til offentlige instanser, samt sørge for at vore veje og områder vedligeholdes på en
passende måde. Dette vil vi fortsætte med i det kommende år, og hvis der er så stor
modstand mod dele af bestyrelsens beslutninger, kan vi kun henstille til, at der er andre,
der er klar til at overtage vore poster i bestyrelsen i 2020.
Følgende punkter vil vi arbejde med i de kommende måneder:
Som et sidste forsøg på at få nogle flere grundejere til at oplyse deres email, vil vi uddele
tilmeldingsliste tilde medlemmer som mangler, pt. har vi kun ca. 50 % tilmelding, dette set i
lyset af, at vi for ca. 1½ år siden husstandsomdelte en lignende tilmeldingsliste.
Etablering af vejbumpsønsker fremlagt på generalforsamlingen
Vi vil tage kontakt til et af vore medlemmer som på generalforsmlingen ankede over
besvær med, at der var for lidt plads , så handicapscooteren kunne komme udenom
vejbumpene. Da vi ikke kender alle vore medlemmer, har vi ikke været opmærksom på
dette problem.
Derudover vil vi få opsat markeringspæle, således at der ikke sker trafik udenom vejbump
og ind på græsset.
Som oplyst på generalforsamlingen har vi indgået aftale med NCC , som i eftersommeren
reparerer huller i vores veje.
Revidering af vore vedtægter m.h.t. det godkendte forslag på generalforsamlingen m.h.t.
frister for fremsendelse af indkaldelse og dagsorden samt forslag fra grundejere.
Bestyrelsen takker dirigenten Bent Frank for en myndig behandling af
generalforsamlingen, som på visse tidspunkter var præget af en megen negativ
stemning fra visse medlemmer.

