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 Veddelev 6 november 2019 
 

Til medlemmerne af Veddelev Borger og Grundejer Forening og Vejlaug: 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Torsdag d. 21. november 2019 kl. 19.30  

i VSB klubhus på Veddelev havn 
 

Dagsorden i henhold til lovene 
1. Valg af dirigent 

 
2. Fremlæggelse af Bestyrelsens beretning for året 2018-19 

v/ formanden Piet Jansen 
Veddelev Borger og Grundejer Forenings beretning over årets opgaver, aktiviteter og behand-

lede sager, herunder: 
.  

- Orientering om årets store opgave at få en ny badebro på Veddelev Nordstrand. Her-

under opgaverne med at skaffe støtte og finansiering til en ny bro, samt tilladelse til 
en ny placering af broen. Til slut lykkedes det hele. og vi fik en fin ny badebro med 

støtte fra Liljeborgfonden.  
- Indvielse af badebroen skete på årets absolut sidste sommerdag d. 1. september efter 

en fantastisk badesæson startende midt i juli måned.  

- Hyggelig naturvandring i.  
- Skt. Hans aften blev i 2019 med stort bål og en hyggelig aften med musik og sange.  

- Veddelev Borger og Grundejer Foreningens deltagelse i kontaktforum vedrørende 
Risø’s radioaktive affaldsdepoter. Foreløbigt er man efter påbud af Roskilde kommune 

kommet i gang med afdækning af malmbunker, samt oprydning i tailling bassinerne. 
Der arbejdes med planer for et Informationscenter på Risø.  

- Ny Højagergaard – Sagen har stået stille i år. Planen er uændret bevarelse af land-

brugsjorden nord og syd for gården. Ældrevenlige boliger på og omkring selve gård-
parcellen. 

-   
Veddelev Vejlaugs beretning om fællesvejenes vedligehold og tilstand og snerydning  

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018-2019  
v. kassereren Morten Malchau. 

  Årsregnskab for både Veddelev Borger og Grundejer Forening og Veddelev Vejlaug  
  Fremlæggelse af regnskab for den nye badebro 

Regnskab med specifikation er lagt på www.veddelev.dk  

 
4.  Fremlæggelse af budget for 2019-2020,  

Budget med forslag til kontingenter og takster for 2019-20. 
  

Budget for Veddelev Vejlaug, samt fastsættelse af bidrag til vedligehold og snerydning.  
Budgetforslag for 2019-20 er lagt på www.veddelev.dk 

 

5.  Indkomne forslag –  
Ingen forslag modtaget  

  
6.  Valg af bestyrelse: 

På valg i år er:   

❖ Piet Jansen, Hyldeholm 37 (villig til genvalg) 
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❖ Morten Malchau, Okseholm 31 (villig til genvalg) 

❖ Kristoffer Olsson, Langholm 22 (villig til genvalg) 
❖ Mathias Turac, Okseholm 19 (villig til genvalg) 

7. Valg af bestyrelses suppleanter:  
Kun valg i ulige år 

8.  Valg af revisorer: 
Kun valg i ulige år 

 

9. Valg af revisor suppleanter: 
o Suppleringsvalg på grund af dødsfald 

o Suppleringsvalg Ny valg  
10. Eventuelt 

 

Der serveres i pausen efter beretningen som sædvanligt kaffe, the og kage, 
samt en øl eller vand.  
Se bilag med regnskab og budget på WWW.Veddelev.dk:  
 
Information fra Dansk Dekomissionering på Risø  
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