SKOVLYST VEJLAG 2020/21.
Formandsberetning.
Bestyrelsen vil hermed byde alle velkommen her på Terrassen til den årlige generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes under de restriktioner som Corona-krisen medfører.
En speciel velkomst til evt. nye medlemmer.
Lad mig præsenterer bestyrelsen:
Formand Erik Skov
Næstformand Niels Christian Petersen
Kasserer Ole Skov
Sekretær Peder Lollike
Bestyrelsesmedlem Anni Hansen
Hermed håber jeg på en god generalforsamling.
Det er jo begrænset hvad der er sket i den sidste tid, efter at der er opsat skilte på Skovlystvej, har vi ikke så mange
lastbiler som bruger vejen, vores veje er gode, men vi skal påregne reparationer af stikveje de næste par år, vi har
stadig problemer med buler efter rødder fra træer, samt græs som skyder op gennem asfalten.
Der er fældet træer langs stien til sumpen som er sket efter aftale med bestyrelsen og den nye entreprenør.
Men husk, vi får kun, hvad vi betaler for.
Der er stadig intet sket med sumpen og spærring af stien, men inden vi evt. går i gang, skal vi have tilsagn fra
medlemmerne om at deltage, da det er et kæmpe arbejde, det skal ligeledes søges hos Guldborgsund kommune

Arbejdslørdag:
Er som alle ved blev aflyst i foråret pga. Corona.
Slåning af fællesarealerne varetages af Tingsted Multiservice.

Postkasserne:
Der er igen sket ødelæggelse af postkasser, det er måske bedre at tage de ødelagte postkasser ned, da de
tilsyneladende ikke bruges.

Skelpæle:
De volder stadig problemer flere steder, kan de ikke findes kan man evt. tale med tidligere ejer,
I skal ligeledes huske, at i som grundejer skal ordne græs og beplantning, både mod sti og vej.
Vejlagets mailadresse er: skovlystvejlag@gmail.com
I bedes ligeledes huske, at dem som har en mailadresse, og ikke har givet bestyrelsen besked, bedes oplyse denne.
Det er meget dyrt og tidskrævende at sende alt med post. Vi har nu fået vores egen hjemmeside:
www.skovlystvejlag.dk
som Ole Kristensen har været primus motor, det skal han have en stor tak for.
Ole skal også have tak, det samme skal Jens Hansen, som slår vores græsarealer omkring Terrassen.
En særlig tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Erik Skov Rasmussen
Formand

