Referat
Bestyrelsesmøde 18-02-2020
Deltagere:

Susanne Schultz Nielsen
Jens-Christian Nielsen
Søren Doose
Erik Hansen
Anja Sørensen
Susanne A. Nielsen
Benny Olsen
Arne Jensen

(SSN)
(JCN)
(SDO)
(EHA) Referent
(ASØ)
(SAN)
(BOL)
(AJE)

1. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Susanne A. Nielsen.
Kasserer: Erik Hansen.
Repræsentant i Landsbyforum Jens-Christian Nielsen.
SAN oplyser dette til Landsbyforum.
Sekretær: SSN, ASØ og SAN skiftes til at skrive referat og andet.

2. Fastelavn

Det er kl. 10.00 og 13.30 at vi mødes.
Alle på nær BOL og AJE deltager. JCN ikke om formiddagen.
Der vil være præmier til alle kattekonger og kattedronninger.
EHA indkøber 6 stk. biografbilletter.
SSN sørger for PR (fysiske opslag i Dagli’Brugsen og klubhuset og på
Facebook.
EHA tager imod betaling.

3. Lokalnyt

Poul O. fortsætter med at sætte bladet op og får det trykt og omdelt.
Vi skal levere færdige indlæg til Poul O.
Næste deadline er d. 29. april.
Første nr. efter sommerferien udkommer i september.
SSN er redaktør og samler indlæg til Poul O.
Mailadresse info@vetterslev-hoem.dk og SSNs telefonnr. anvendes.

4. Maddage

Det blev besluttet, at fremtidig indkøb foretages i Dagli Brugsen (så
meget som muligt). EHA opretter konto.

1

Det blev besluttet, at datoer for maddage næste år skal være rullende
på mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Datoer skal med i næste
nr. af LokalNyt og på hjemmesiden.
EHA udarbejder liste med datoerne som rundsendes for eventuelle
kommentarer. Af hensyn til Dagli´Brugsens bankospil skal onsdage i
ulige uger friholdes.
SAN sørger for reservering af Forsamlingshuset.
Det er SSN og EHA, som tager imod tilmeldinger.
Mailadresse info@vetterslev-hoem.dk og SSN/EHAs telefonnr.
anvendes.
Som udgangspunkt deltager alle i maddagene. Eventuelle afbud skal
ske senest en uge før maddagen.
SSN foreslår, at vi fremover på maddagen annoncerer næste menu og
efterlyser nogle. som vil være med til, at lave mad.
5. Sct. Hansaften

Vi skal afholde Sct. Hans både i Vetterslev og i Høm.
ASØ har huskelister for de arrangementer som Borgerforeningen står
for, inkl. Sct. Hans. ASØ rundsender huskelisterne til alle.
JCN og EHA ved hvad og hvordan, det gøres i Høm.

6. Kommunikation

SSN sørger for indlæg til SN nyheder.
Bestyrelsens interne kommunikation sker ved mail, SMS eller telefon.

7. Næste møde

Næste møde afholdes d. 14-04-2020 kl. 13.30 hos Anja.

8. Diverse

Poul, Dennis og Tage skal have en gave som tak for indsatsen i
bestyrelsesarbejdet. EHA bestiller og afhenter i brugsen.
AJØ holder en lille tale til Poul og EHA til Dennis og Tage.
SDO og AJE deltager i Foreningernes gallaaften d. 13-03. Tilmelding
gennem Poul O.
Poul Nielsen har sendt ønsker til brug af Landsbypedeller i vores
område. Det drejer sig om vedligeholdelse af hæk/buske ved VHGs nye
P- plads samt beskæring af træer og buske på kommunens
ubebyggede grund på Bygaden.
Der har været et orienteringsmøde om mere liv i Susåen. Projektet er
EU støttet. Vi deltog ikke.
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Vi har fået invitation til Landdistrikternes Fællesråds Årsmøde.
Der er enighed om, at vi ikke søger deltagelse.

-

Ringsted Kommune har sendt kommunens Landdistriktpolitik i høring
frem til 25 marts. EHA fremsender dokumentet til alle.
Fodgængerovergangen ved Høm Byvej mangler skilt på vestsiden af
vejen. Det har manglet siden engang i oktober. EHA skriver til
Vejdirektoratet.
SSN skriver til kommunen om de manglende træer ved den nordlige
indkørsel i Høm, om den manglende opstribning på Englerupvej og om
at genetablere hastighedssænkende foranstaltninger, også på
Englerupvej.
SSN skriver til Vejdirektoratet om, at de flere gange om året slår
rabatter og grøfter uden først at fjerne plastaffald m.m. Samt om ikke de
for biodiversitets skyld kan undgå eller begrænse slåning.
SAN viste avis med forskellige alternative trafik”skilte”, som skal
forestille fartkontrol.
Tanken er, at sådanne kunne opstilles på Næstvedvej i Vetterslev og
Høm. SAN undersøger nærmere om, hvor sådanne figurer kan skaffes
og priser.
SAN bestiller politi fartkontrol til Næstvedvej i Vetterslev og Høm.
Det skal ikke være i myldretiden, da der er så mange biler, at høj
hastighed ikke er muligt.
SAN viste den udarbejdede velkomstpakkefolder og orienterede om, at
Dagli’Brugsen og Høm Gartneri er sponsorer af gaver.
Velkomstpakken uddeles i begyndelsen af marts.
Skriv om Borgerforeningen, men fremover kun med fiktiv girokort, skal
stadigvæk husstandsomdeles.
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