
 

 

 

Referat af repræsentantskabsmøde d 26. juni 2022 

Vig Forsamlingshus 

 
 

Formand Poul Jørgensen bød velkommen, og startede med at sige, at der var stort set samme 

fremmøde, som før vor vedtægtsændring sidste år om tid og ikke mindst sted. Formanden spurgte 

derpå de fremmødte om deres syn på denne ændring, og der konstateredes kun en enkelt modstand 

mod ændring af tid. Derimod ønskede man gerne næste møde lidt tidligere på måneden.  

 

1. Valg af dirigent: Søren Mortensen blev valgt, og han konstaterede, at der var udsendt 

indkaldelse på mail 6/6.  Altså lovlig indvarslet. Der var 21 grundejerforeninger 

repræsenteret.   

2. Beretning: Beretningen blev gennemgået punkt for punkt. Nogle foreninger har holdt 

virtuelle møde, men ikke os. 

• Renovation: Man kan, når tiden kommer, bestille en enkelt spand, men så må der 

kun være netop det i. Flere huse kan gå sammen på aftalt sted om spande. 

• Trafik: Karl Anker: Lyngvejen, Ny købing Slagelse Landevej og Smidstrup vej, 

Transit trafik er et stort problem, og 50 km er et problem for nogen. Kontrol af 

politiet er konstateret. Der må komme flere henvendelser til kommunen: Der kom 

opfordring til at lave bump, og politiet bør inddrages mere. Sagt går ind via KSO. 

Især ser vi gerne, at den tunge trafik kommer væk. Husk at fjerne træer og buske, 

der hælder ud over vejen.  

• Veje: Vejvedligeholdelse er altid et punkt, men denne gang ingen tilføjelser. 

• Byggesager: Er det rimeligt med mere end 10 mdr. ventetid. Afdelingen er 

skammeligt bemandet, og der skal strammes gevaldig op.  

• Tang: Møde på Solrød strand Biogasanlæg, hvor tang kan blive genbrugt. 

• Biodiversitet: Pas på med at lave grundene om til villa haver. Stoltze kan hidkaldes 

til vejmøder for at give gode råd. 

• Odsherred Forsyning: Stort lugtproblem ved Kongelyngen. Der er voldsomme gener 

fra kloarken, der gør huse ubeboelige. Sagt går ind i sagen. 

Beretningen blev godkendt  

 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag: Ingen 

5. Forelæggelse og genkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent: Budget og 

kontingent godkendt 

 

6. Valg til bestyrelse:  

• Kasserer:     Ingen meldte sig, så Karl Anker tog den. 

• Nyt medlem: Flemming Vivelsted; Ågården. Ellinge Lyng,  

• Nyt medlem for et år: Erik Maling Andersen, Kongelyngen  

• Suppleant: Per Ole Front, Bokærgård 

• Revisor genvalg af Søren Mielche Ok,  

• Ingen suppleant valgt. 

  



 

 

7. Evt.: Der kom flere opfordringer til sager at se på. 

Input: De forskellige forkortelser (KSO etc.) skal stå forklaret tydeligere.,  

Hvordan får man folk til at betale, gode råd ønskes. 

Nordre strandvej er blevet spærret, sti til stranden fjernet, farligt at køre der, cirkuspladsen 

fjernet, ingen får noget at vide, besluttet hen over vores hoveder.  

Lille grønne: Der står: Du må gerne lave bål! I stedet for burde der skrives: Vi må fraråde at 

lave bål.  Kunne SAGT gå ind og hjælpe med at ændre teksten?  

Hvorfor står tang og strande ikke øverst på listen over arbejdsområder:   

Skal der være så mange penge på kontoen 

 

 

Referent blev Maj Lundqvist 

 

 

Dirigent Søren Mortensen 

 

 

Vig, d 5.juli 2022 

 

 


