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Referat af til ordinær generalforsamling
Torsdag d. 22. november 2018 kl. 19.00 i VSB klubhus
Dagsorden og referat i henhold til lovene
1.

Valg af dirigent
Per Juel Hansen (Rødbyvej 20) blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Der var på generalforsamlingen 55 fremmødte medlemmer, samt 6
repræsenterede ved fuldmagter. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.

2.

Fremlæggelse af Bestyrelsens beretning for året 2017-18
v/ formanden Piet Jansen fremlagde bestyrelsens beretning først for VBGF og derefter for Veddelev vejlaug:

Det forløbne år 2018 er igen forløbet godt. Vi har i Borger og Grundejer Foreningens bestyrelse
og i Rødehusudvalget haft mange opgaver og aktiviteter. Vi har i år haft ekstra udfordringer
med badebroen. Det gjaldt både med hensyn til at finde nogen til at sætte den op og med at
tage den ned igen. Vi har haft vejrmæssige udfordringer med hensyn til vores Skt. Hans bål.
Hertil skal det tilføjes, at vi også har haft en fantastisk sommer 2018, hvor broen har været benyttet som sjældent før. I august havde vi næsten en måned med morild hver aften og nat. Folk
i stort tal kom kørende langvejs fra for at opleve fænomenet.
Der har også igen i år været god opbakning til vores aktiviteter omkring badebroen og det røde
hus, samt vores arrangementer for foreningens medlemmer, som derfor også har været vellykkede.
Sidste år var den store opgave at få bragt det Rødehus på Nordstranden i brugbar stand, så
især toiletter og de andre faciliteterne kunne benyttes af medlemmerne. Endvidere blev klublokalet og køkkenet sat i stand, så det kunne bruges til foreningsaktiviteter og til udlån til foreningens medlemmer.
I år har vi fulgt op med anskaffelse af flere stole og et ekstra bord, som vi har fået doneret. Problemerne med kloakpumpen i brønden fortsatte i foråret, indtil jeg selv begyndte at lave ingeniørmæssige beregninger af den installerede Flygt pumpe og fandt ud af, at man havde leveret en
for lille pumpe, som slet ikke kunne leveres det tryk, som den skulle. Efter at vi havde reklameret til Flygt fandt de en ny pumpe i Sverige, som duede. Den blev installeret og den har siden
fungeret tilfredsstillende. Da det var en reklamationssag, kom der ikke nogen ekstra udgifter ved
at få pumpen byttet.
I år har det som omtalt været en udfordring både at få badebroen sat op og taget ned igen. Det
tidligere firma Sea Service meldte fra efter, at de havde taget den op sidste efterår.
Det lykkedes i foråret, at få Søentreprenør Rasmus Bovin fra Nykøbing til at sætte den op. Men
det viste sig, at hans grej var for stort og han havde for få folk til opgaven. Men broen kom heldigvis op. Da han var færdig meddelte han at de ikke ville påtage sig at tage den ned igen. Det
lykkedes til gengæld med den lokale entreprenør Stig Frandsen med 2-3 medarbejdere. Men
han ønsker helst ikke at sætte den op igen til næste år.
Hvad er problemet med vores badebro? – Kort fortalt er problemet med den nuværende 150m
lange badebro at:

Veddelev Grundejerforening

www.veddelev.dk

Veddelev Borger og
Grundejer Forening
•

Broen hviler på 132 træpæle, som hvert år skal rammes 1-1,5m ned i bunden. Det foregår ved at de bliver spulet ned og derefter banket fast i bunden med en stor trækølle.

•

Selve brodækket består af 4,8m lange sektioner, som hver vejer ca. 50 kg.

•

Hertil kommer trapper og vippen ude for enden af broen.

Både pæle og brodæk udskiftes løbende, men vi står nok under alle omstændigheder overfor en
større fornyelse af brodækket indenfor de nærmeste år.
Hovedproblemet eller udfordringen for os vil fortsat være at det bliver meget svært at finde en
entreprenør, som vil påtage sig at sætte broen op igen og tage den ned til efteråret.
Vi har derfor set os omkring for at se hvad man gør andre steder i 2018.
De moderne broer som opstilles i dag, og som på grund af is skal tages op om vinteren er placeret på et fast nedrammet fundament af galvaniserede stålrør. Herpå opsættes et galvaniseret
stålstativ, hvorpå der lægges et trædæk.
Yderligere information følger under bestyrelsens forslag til en ny badebro.

Aktiviteter, som vi har gennemført i det forløbne år:
•

D. 15 januar holdt vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi fik vedtaget de nye
opdaterede vedtægter for både Grundejerforeningen og Veddelev vejlaug. Baggrunden var dels krav om en præcisering tegningsregler fra banken og så skiftede vi
navn fra Veddelev Grundejerforening til Veddelev Borger og Grundejer Forening for
at præcisere at vi repræsenterer alle Veddelev borgernes interesser og omfatter en
række aktiviteter på Veddelev halvøen.

•

D. 2 februar blev der igen arrangeret en Irsk aften sammen med VSB med vores faste ”Friendly Folk” folkemusikgruppe. Det var med fællesspisning og godt irsk øl og
irsk kaffe. Deltagerantallet var igen omkring 65.

•

I midten af april måned blev badebroen sat op Bovin Søentreprise

•

D. 29 maj havde vi igen i år en aftenvandring i Veddelevs smukke natur. Emnet i år
var var: ”Veddelev Landsby og de fem gårde”. Turen blev afsluttet med fælles kaffebord på Veddelevgård med udsigt ud over fjorden og den smukkeste solnedgang,
som man kan forestille sig.

•

Den 23 juni var det Skt. Hans aften. Vi havde i år rimeligt godt vejr, selvom det var
lidt køligt, men det var tørt. Arrangementet i år blev uden det sædvanlige store bål,
da der som følge af en måneds tørke var forbud mod åben ild og dermed også Skt
Hans bål. Båltalen blev holdt af en af Veddelevs beboere og nu forfatter Knud Møllenbach på NN. Der var naturligvis også fællessang og underholdning med de To
Trubadurer.

•

Sidst i september måned blev badebroen taget ind inden vi fik den første efterårsstorm og højvande. Badebroen er nu blevet dækket til med presenninger og beskyttet mod vinterens regn og sne. Tiden må vise hvilken badebro, som bliver sat op til
næste år.
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Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har løbende holdt bestyrelsesmøder efter behov. Vi har i det forløbne år afholdt 8
bestyrelsesmøder. Der har også i år været mange emner, som vi har skullet forholde os til, udover planlægningen af vores aktiviteter.
Rødehus udvalget
På vegne af Rødehus udvalget vil jeg her også gerne fortælle om, hvad dette nye udvalg har taget sig af. Udvalget består i dag af: Jan Ulslev Pedersen, Hans Lilholt, Nete Villebro, Ulla Mejlstrup, Hanne Jeppesen, Anne-Birte Søndergaard, Jane Sørensen, Lis Hedegaard, som administrator, samt undertegnede Piet Jansen. Udvalget er selvsupplerende og består af alle, som har
lyst til at være med.
Huset fungerer i hele sommerhalvåret således, at medlemmer og deres børn, samt andre borgere via deres mobiltelefon kan låse op og komme ind og bruge toiletterne og evt. klæde om.
Dette system har fungeret godt hele sommeren.
Udlån af huset til vore medlemmers private arrangementer på Nordstranden har også været en
succes. Det har primært handlet om børnefødselsdage, som det jo er rigtigt velegnet til. Men
også mindre familie sammenkomster, som holdes i dagtiden. Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse og resultatet er at næsten alle har været meget glade for at låne huset.
Status efter den anden sæson af huset er, at vi nu har udleveret i alt 320 mobilnøgler. Heraf er
de 309 til vores medlemmer og 11 mobilnøgler til andre, primært i Veddelev. Det er en stigning
på 70 mobilnøgler. Huset været brugt til interne møder, og arrangementer, herunder af medlemmer i alt 20 gange. Der har også været afholdt et privat kursus i livredning.
Roskilde kommune og Veddelev
Bestyrelsen har i år haft møder og kontakter med Roskilde kommunes Planafdelingen og med
Park og vej. Følgende sager har høj prioritet i relation til Roskilde Kommune:
•

Tilstanden af den meget smalle del af fiskervejen mellem busholdepladsen og Strandvejen.
Her er rabatten i op til 2 m bredde opkørt og med dybe huller

•

Etablering af en sikker skolevej i Veddelev.

•

Snerydning af skolestien til Himmelev skole fra Svaleøvej til sydstien.

På foranledning af et af vore medlemmer, blev der i sidste efterår holdt et møde med formanden for kommunens Plan og teknikudvalg Torben Jørgensen om sikkerheden for skolebørnene
på Fiskervejen, som både er smal og hverken har fortove eller cykelsti. Torben Jørgensen lovede
os et møde med forvaltningen, men invitationen er desværre aldrig dukket op. Vi har jo også
haft valg sidste efterår og der er kommet nye folk på blandt andet plan, teknik og miljøområdet.
Men vi tager sagen op igen og vil definere det i form af et ”projekt sikker skolevej”
Ny Højagergaard
Siden borgermødet på Himmelev skole har vi indgået i en arbejdsgruppe med Planafdelingen i
Roskilde kommune sammen med Veddelev Landsbylaug.
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Der har været afholdt møder både i foråret og senest i september måned. Kommunen er lige nu
ved at udarbejde et første udkast til en lokalplan, som vi har fået lovning på til en teknisk høring
inden den sendes videre til fremlæggelse og høring behandling i plan og teknikudvalget.
Det er planen, som det ses af vedlagte foreløbige tegning at ombygge gården til ældreboliger og
på arealet udenom bygge et antal mindre ældre boliger. Haven med det fredede skydegalleri fra
Tune stillingen bevares.
Vi arbejder på blandt andet følgende:
Stuehuset og karakteren af bygningerne bevares, selvom avlsbygningerne bliver fornyet.
Udenom bygges der tæt lav ældreegnede huse i et plan og i en stil som passer ind i helheden.
Der skal her tages særligt hensyn til den lavere liggende nabobebyggelse på Fiskervejen.
Der planlægges lagt en gang og cykelsti både langs Fiskervejen og Baunehøjvej fra Fiskervejen
og til stisystemet ved busholdepladsen på Baunehøjvej og videre.
Risø’s depot af radioaktivt affald.
Sidste år orienterede vi om, at regeringen og Folketinget tilsyneladende ville lægge spørgsmålet
om fremtiden for opbevaringen af Risø’s depot af mellem og lav radioaktivt affald i en dyb syltekrukke. Og ganske rigtigt: Regeringen og Folketinget har nu besluttet sig, mens man afventer
en ”god løsning” ikke i morgen men om 30-50 år!, hvor folketinget vil man lade atomaffaldet
blive på Risø.
Sagt med andre ord: Problemet er løst her og nu – ”Vi overlader det til en fremtidig generation
at finde en endelig løsning”. Man har dog heldigvis erklæret, at opbevaringsforholdene skal forbedres på Risø, men har ikke bevilget nogen penge hertil!!
Som nærmeste naboer og lokalt forankret borgergruppe vil vi i VBGF fortsat følge sagen og om
muligt presse yderligere på for en løsning med hensyn til det gamle lager og affaldet fra Uranudvindingsforsøgene.
Jeg kan oplyse at det af undervisnings- og forskningsministeriet er blevet besluttet at nedsætte
et kontaktforum omkring Risø og Roskilde. Udover repræsentanter fra ministeriet, Dansk Dekommissionering og andre eksperter vil Roskilde kommune også blive repræsenteret både på
embedsmandsniveau og politisk. Der forventes at byrådet udpeger 2 medlemmer. Herudover bliver der to repræsentanter fra borgerne, som jeg forventer, at vi i VBGF kan være med til at udpege.
Vil man i øvrigt videre mere og følge med i debatten kan jeg henvise til hjemmesiden
www.atomaffaldklarhed.dk Siden er drives af Anne Albinus, som nok er den mest vidende person i kongeriget Danmark om hvad der aktuelt foregår og er foregået både herhjemme og i udlandet omkring håndteringen atomaffald.

Veddelev Grundejerforenings arrangementer i 2018-19
For det kommende år er der planlagt følgende arrangementer:
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December – Julestue
Sidste år arrangerede en forældregruppe en julestue for alle Veddelevs børn i VSB-klubhus. Desværre har jeg ikke fået nogen positiv tilbagemelding om at man vil arrangere et tilsvarende julearrangement i år igen.
Februar - Irsk aften i februar 2019
Vi prøver igen at få den dansk-irske musik trio ”Friendly Folk” til at komme og spille og syngmed irske folkesange og viser til en hyggelig aften. Arrangementet vil som sædvanlig blive med
god mad og mulighed for at købe noget godt irsk og engelsk øl.
Invitation vil blive udsendt efter nytår. Yderligere detaljer kommer også på vores hjemmeside
www.veddelev.dk og på vores Facebook side ”Veddelev BGF”.
Februar –Fastelavn søndag d. 2 marts
Fastelavn falder i 2019 på søndag d. 2 marts. Spørgsmålet er blot hvorvidt der i 2019 vil være
en gruppe af unge forældre, som vil gøre en indsats for at holde tøndeslagning i 2019.
April– Opsætning af badebroen og åbning af det Rødehus.
Til april håber vi at kunne sætte en ny badebro op på Veddelev Nordstrand. Vi regner også med
at Rødehus udvalget vil markere foråret og åbningen af det Rødehus med et broåbningsarrangement.
Maj – Aftenvandring i Veddelev
I slutningen af maj måned vil vi igen arrangere en aften med naturvandring i Veddelev. Emnet
og programmet er endnu ikke fastlagt. Gode ideer modtages gerne. Men vi kan jo også prøve
med et af emnerne fra dengang vi startede aftenvandringerne.
Juni –Skt Hans aften d. 23 juni
Skt hans aften falder i år på en søndag. Vi håber til næste sommer at vejret tillader at vi kan
gennemføre hele programmet med fakkeloptog, bål og båltale, samt underholdning på denne
forhåbentligt smukke sommeraften. Båltaleren bliver som sædvanligt en overraskelse, medens
resten af arrangementet, som også omfatter fællessang og underholdning af de to Trubadurer
bliver som det er traditionen her i Veddelev.
Veddelev pjecen
Vores Veddelev pjece nåede ikke at blive opdateret i år - det er naturligvis bestyrelsens ambition
at lave en ny Veddelev pjece i 2018.
Vores Webside: www.Veddelev.dk og Facebook
På vores hjemmeside på www.veddelev.dk tilstræber vi at viderebringe information og nyheder
om hvad der foregår i Veddelev. Desuden kan man hente diverse informationer om Veddelev
Borger og Grundejer Forening, Veddelev Antennelaug og andre foreninger og virksomheder med
relation til Veddelev.
Historisk materiale og ikke mindst gamle fotografier fra Veddelev har naturligvis en særlig interesse for os og mange andre beboere her i Veddelev.
Vi er naturligvis også tilstede på Facebook. Det gælder både på profilen ”Veddelev-BGF”. Desuden er der også en Facebook side med navnet ”Veddelevs Børn”.
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Beretning for Veddelev Vejlaug
I vejlauget tog vi i efteråret 2016 fat i at få renoveret flisebelægningerne på den side af Lollandsvejene, som ikke blev istandsat i forbindelse med nedgravningen af luftledningerne for et
par år siden.
Vi blev i 2017 færdige med at få rettet fortove op og udskiftet knækkede og dårlige fliser på alle
de 6 Lollandsveje. Udover fliserenoveringen skal der foretages en reparation og opretning af asfaltborten mellem fliserækken og kantstenen. Vi har fået et tilbud herpå, samt ordret arbejdet.
Men vi må igen konstatere at det bliver først til foråret 2019.
Vi har i år efter flere henvendelser fået ordnet to steder på Nordstien, hvor regnskyl havde tendens til at skylle gruset væk. Der er nu lavet terrassetrin både ved Nakskovvej og ved Rødbyvej.
Vinteren i 2017-18 gav igen sne nok til at vi har måttet få udført snerydning nogle få gange.
Heldigvis har vi fortsat en god snerydningsaftale med entreprenøren Stig Frandsen, så vi altid
får ryddet vejene så hurtigt som det er muligt, når de er færdige med de store stamveje.
Roskilde kommune rydder de offentlige veje, som består af Baunehøjvej, Fiskervejen til busholdepladsen og Svaleøvej til Sivholmvej, samt skolestien fra Svaleøvej til Himmelev Skole.
Alle fortove skal grundejerne som udgangspunkt selv sørge for at få ryddet og gruset morgen og
aften, inden man kører afsted på arbejde. Det samme gælder for pensionister, selvom de ikke
skal på arbejde.
Som noget nyt har Veddelev vejlaug sammen med Roskilde kommune fået afklaret reglerne for
vedligehold og snerydning på den offentlige del af Svaleøvej fra Baunehøjvej til Sivholm. Reglerne er følgende:
-

Alle beboere, som har grund ud til fortovene, skal feje og udføre almindeligt vedligehold,
samt rydde sne.

-

Undtaget fra pligten til at rydde sne er de beboere, som ikke har direkte udkørsel og adgang til Fiskervejen og Svaleøvej. Den opgave påhviler Roskilde Kommune.

Planerne for næste år går primært ud på almindeligt vedligehold, samt at få færdiggjort asfaltborterne på fortovene på Lollandsvejene
Formanden sluttede af med at takke bestyrelse, Rødehusudvalget og medlemmerne for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Endvidere takkede formanden vores afgående kasserer Lene Birlie
Eriksen for hendes store arbejdsindsats med af få omlagt vores regnskabssystem fra det gamle PC-plus
program til det mere moderne E-conomics.

spørgsmål og svar til beretningerne.
Spørgsmål:
Svar:
Spørgsmål

En beboer på Svaleøvej gjorde opmærksom på, at skolestien bag Svaleøvej er
glat pga. nedfaldne blade m.v. Han henstillede, at det blev taget op med kommunen
Vi vil underrette Roskilde kommune herom.
I planen for bebyggelsen på Ny Højagergård, vil den nuværende grønning
indgå eller hvad er planen med den?
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Svar:

De to grønninger nord og syd for gården bevares. Hvis de ikke passes, vil området springe i skov. Der er i øvrigt dyrkningspligt på området. Man forestiller
sig i øvrigt, at der kan være græsning på områderne

Bestyrelsens beretning for Veddelev Borger og Grundejer Forening blev herefter godkendt.
Spørgsmål og svar til Vejlaugets beretning:
Spørgsmål
Beboer på Svaleøvej: Er de inderste asfaltborter på Svaleøvej grundejernes ansvar eller
kommunens?
Svar:
Vi vil undersøge det nærmere og vende tilbage med svar.
Spørgsmål
Der er store revner i asfalten på Maribovej?
Svar:
Ja, det er vi opmærksomme på, men de er ikke værre end andre steder. Men vi vil se på
det igen og evt. lade dem forsegle.
Vejlaugets beretningen blev herefter godkendt.
3.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017-2018
Da kassereren Lene Birlie Eriksen ikke kunne være tilstede, blev årsregnskabet fremlagt af formanden Piet Jansen.
Det reviderede årsregnskab med noter for både Veddelev Borger og grundejer Forening og for
Veddelev vejlaug (findes på www.veddelev.dk ) blev gennemgået.

Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, blev begge årsregnskabet godkendt med akklamation.
4.

Fremlæggelse af budget for 2018-2019,
Da kassereren Lene Birlie Eriksen ikke kunne være tilstede blev budgetter for det kommende år
fremlagt af formanden Piet Jansen.
Budget for både Veddelev Borger og grundejer Forening og Veddelev Vejlaug blev gennemgået.
Der er i budgettet indlagt en justering af kontingentet. Udover Rødehus har kontingentet ikke været justeret i en længere årrrække. Anskaffelsen af en ny badebro vil i givet fald medføre opkrævning af et ekstra kontingent i 2019. Dette beløb vil blive behandlet i forbindelse med behandlingen
af det fremsendte forslag.
Budgettet for Veddelev Borger og Grundejer Forening med kontingenter og gebyrer blev godkendt
med akklamation.
Budgettet for Veddelev Vejlaug, samt vejbidrag til vedligehold og snerydning blev godkendt med
akklamation.

5.

Indkomne forslag –
Følgende forslag fra bestyrelsen om en ny badebro, som har været sendt ud sammen med indkaldelse og dagsorden blev fremlagt af formanden Piet Jansen:
Bestyrelsen har i år måttet konstatere, at det er meget vanskeligt at finde en entreprenør med det
rette udstyr, som kan og vil opsætte vores gamle badebro med nedrammede træpæle og tunge
broelementer. Moderne badebroer har et fast nedrammet stålrørsfundament under vandet og et
lettere trædæk. En ny og moderne bro vil være billigere at sætte op hvert forår og tage ned hvert
efterår. Vi håber i øvrigt at kunne strække sæsonen med en ny bro
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Badebroen på Veddelev Nordstrand har været sat op her siden 1920-21. Det var oprindeligt Roskilde Garnision, der havde skydebaner herude, som opsatte den og benyttede den til soldaterne.
Veddelev Grundejerforening overtog opsætningen af badebroen i 1969 og har således stået for
opsætning og nedtagning, samt vedligehold i 50 år til næste år. Badebroen har igennem alle
årene altid været meget populær og meget benyttet af vores medlemmer og af mange andre,
ikke mindst i den forløbne sommer.
Bestyrelsen forventer ikke, at vi vil kunne få sat den gamle bro sat op igen til næste år og foreslår
derfor generalforsamlingen, at foreningen anskaffer en ny og mere moderne badebro. Det skal
være en bro med et fast nedrammet stålrørsfundament under vandet. En ny badebro vil koste
mellem 475.000 og 500.000kr. inkl. Moms og opsætning i 2019. Udgiften til opsætning og nedtagning forventes fremover at blive reduceret fra ca. 85.000kr. til 60.000kr inkl. Forsikring, som vi
ikke har i dag.
Veddelev Borger og Grundejer Forenings formue er i dag på 125.000kr, hvilket langt fra vil være
tilstrækkeligt til, at foreningen af egne midler kan købe og installere en ny badebro.
Til hjælp til finansiering af en ny badebro har bestyrelsen allerede søgt to store fonde om hjælp:
Friluftsrådet og Nordeafonden. For begge fondes vedkommende vil en eventuel støtte være afhængig af, at vi også i sommerens løb kan gennemføre forskellige nye aktiviteter omkring badning og om badesikkerhed, natur og miljø på stranden og skydebaneområdet. Der er begge steder ansøgt om et beløb på 200.000kr.
Vi vil herudover søge forskellige andre fonde og mulige sponsorer til vores projekt
Da vi først kan forvente at få svar fra de ansøgte fonde i 2019, må vi bede generalforsamlingen
tage stilling til, hvorvidt projektet skal gennemføres, også selvom vi kan risikere selv, at skulle betale hele etableringsudgiften.
Vi kan alternativt også søge at låne en del af pengene i banken.

Forslag til afstemning:
Den gamle badebro udskiftes med en ny, moderne og mere servicevenlig 150 m badebro. Trapper
og vippe fornys ikke i denne omgang. Budgetpris iht. Tilbud og inkl. Moms: 475.000-500.000kr.
Til finansiering af den nye bro forventes det at blive nødvendigt, at medlemmerne bidrager med
et ekstra medlemsbidrag i 2019. Størrelsen af det ekstra medlemsbidrag afhænger af hvilken
støtte fra fonde og sponsorer, som vi kan opnå. Beløbet forventes at blive på 1.000-1.500kr. Såfremt det nødvendige medlemsbidrag skulle overstige 1500kr. vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen bedes desuden også tage stilling til et mandat til bestyrelsen om alternativt
at prøve at få et banklån på op til 250.000kr. til en delfinansiering af den nye bro, således at
medlemsudgiften i stedet kan strækkes over 2-3 år med ekstra medlemsbidrag på ca. 500kr. pr.
år.
Spørgsmål og debat af bestyrelsens forslag til en ny badebro:
Spørgsmål:
Svar:

Hvad er levetiden på en sådan bro? Det blev nævnt, at en der på tilsvarende
broer efter ca. 10 år har vist tegn på tæring.
Det er korrekt at man må forvente at noget begynder at skulle fornys efter ca.
10-15 år.

Spørgsmål:
Sikkerhedskrav, hvad er regler til broer og trapper? Lever vi op til de nuværende
krav? Og hvad med forsikring?
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Svar:
Vi skal selvfølgelig sikre os at den nye bro lever op til de gældende regler. Derfor
foreslår vi også at det bliver en anerkendt type leveret af en stor anerkendt producent. Vi har i
dag en ansvarsforsikring gældende for brugere badebroen. Vi vil naturligvis sørge for at forsikringen vil blive efterset i forbindelse med den nye badebro.
Spørgsmål:
Hvis kommunen reklamerer med vores bro, så burde de også deltage økonomisk
og ansvarsmæssigt.
Svar: Bestyrelsen er helt enig, men sådan fungerer verden bare ikke. Formanden har talt med
kommunen om mulighederne, men fået et klart svar at man generelt ikke giver støtte til badebroer.
Kommentar – Der findes lovgivning for opsætning af badebroer. Heri nævnes det at tilladelsen til
at sætte en badebro op bortfalder, såfremt den ikke sættes op i 3 år.
Spørgsmål Der skrives, at op og nedtagning (inklusiv forsikring) forventes at blive billigere.
Svar: Det bliver lidt billigere, så vi kan spare noget på denne udgift. Men hovedsagen er primært,
at vi ikke kan få nogen til at udføre arbejdet. Der er en forsikring af selve broen inkluderet i tilbuddet.
Forslag fra dirigenten: At Roskilde kommune tilføjes under sponsorer i forslaget.
Kommentar: En ekstrabetaling bør måske være over en årrække, så ikke det bliver et for stort engangsbeløb.
Kommentar: Måske kan man få Roskilde kommune til at kautionere for et banklån.
Formanden bemærkede angående ekstrabetaling, at bestyrelsen foreslog at reducere loftet på
ekstrabetalingen til max. brug for 1.000kr. pr. medlem.
Efter diskussionen på generalforsamlingen opsummerede dirigenten forslaget i følgende hovedspørgsmål:
•
•
•
•

Vi vil gerne have en badebro?
Badebroen etableres som foreslået indenfor et ekstra medlemsbidrag på 1000kr pr. medlem.
Bestyrelsen skal sikre en bedst mulig finansiering, herunder søge tilskud fra fonde, sponsorater og Roskilde Kommune.
Eventuelt yderligere medlemsbidrag opkræves over flere år.

Forslaget blev herefter vedtaget eenstemmigt af generalforsamlingen
6.

Valg af bestyrelse (for 2 år):
På valg i år er:
❖ Pia Szendei, Rødbyvej 16 (genvalgt)
❖ Jan Ulslev Petersen, Bandholmvej 10 (genvalgt)
❖ SV. Erik Nielsen Tuevænget 1 (ønsker ikke genvalg)
❖ Lene Birlie Eriksen (kan ikke genvælges flytter fra veddelev)
❖ Kasper Thomsen, Fiskervejen 9 stillede op og blev valgt
❖ Mathias Turac, Okseholm 19 (Nyvalg)

7.

Valg af bestyrelses suppleanter )for 2 år):
Allan Grønbæk, Elleorevej 3 (genvalgt)
Birgitte van Zeijst, Fiskervejen 5 (genvalg)
Kim Faureholm Olsen, Bandholmvej 8 (nyvalg)
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Valg af revisorer:

9.

Niels Skovgaard, Maribovej 6 (genvalg)
Anette Garsdal, Okseholm 8 (genvalg)
Valg af revisor suppleanter:
Jens Sylvest, Okseholm 24 (genvalg)
Allan Grønbæk, Elleorevej 3 (genvalg)

10.

Eventuelt

Frank opfordrede til tilmelding af www.dinalarm.dk Vi er ca. 200 i Veddelev på nuværende tidspunkt.
Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet tilbage til formanden.
Formanden takkede som afslutning på generalforsamlingen de fremmødte medlemmer for god ro og orden og opbakning til bestyrelsen og til det fortsatte arbejde med etableringen af en ny badebro.
Formanden bød de nye medlemmer og suppleanter velkommen og sagde tak til dirigenten og til de udgående bestyrelsesmedlemmer Svend Erik og Lene for den ydede indsats i bestyrelsen.
Morten Malchau
Referent

Per Juel Hansen
Dirigent
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Formand

