
Tiden iler og det er ved at være tid til generalforsamling i landsbyrådet. Mød talstærkt op og vær 
med til at præge dit nærområdes udvikling. Du har sikkert en god ide, der er brug for. Så vi ses 
forhåbentlig.

Officiel indkaldelse til generalforsamling.
Tirsdag 14. marts 2023 kl. 18 i Slots Bjergby forsamlingshus.

Der er tale om et dobbelt arrangement, hvor der også er generalforsamling for Slots Bjergby 
Forsamlingshus.

Program:

Kl. 1800 Generalforsamling for forsamlingshuset.
    Dagsorden ifølge vedtægterne.

Kl. 1845 Fællesspisning leveret af forsamlingshusets vært.

Kl. 1930 Begynder landsbyrådets generalforsamling.
    Dagsorden ifølge vedtægterne.

Menuen er vores mangeårige traditionelle. Stegt flæsk og persillesovs. Giv ved tilmelding 
besked hvis du er vegetar. Så vil der også være vegetabilske ”frikadeller”.
Desserten er kagebord og kaffe/te.

Prisen for disse herligheder er ganske gratis. Dog forudsættes at du kommer fra en husstand, der
har betalt kontingent for 2023.

Medlemsskab i 2023 er ikke inflationsramt og koster stadig kun 100 kr. pr. husstand.

Drikkevarer kan købes på stedet.

Øl 20 kr.
Vand 12 kr.
Vin pr. fl. 75 kr.
Vin pr. glas 20 kr.

Det er selvfølgelig ikke nødvendigt at deltage i spisningen for at deltage i generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning skal ske til kassereren Anders Post enten på tlf. 40 46 89 50 eller mail 
surffiskeren@hotmail.com  senest den 9. marts.

mailto:surffiskeren@hotmail.com


Betaling forud kan ske til foreningens konto 0570 – 927570. Det vil også være muligt at betale 
ved indgangen. Husk ved indbetalinger mm. at angive både navn og adresse.
Som medlem af landsbyrådet bliver der flere muligheder i løbet af det spirende forår, og vi 
benytter her lejligheden til at genhenlede opmærksomheden på følgende arrangementer.

Den 20. april fællesspisning i forsamlingshuset med vandrehistorier. Det er en fortælling om 
Evald Tang Kristensen. Han indsamlede folkeeventyr, viser, rim, remser, gåder og sagn i mere 
end 50 år af sit liv. Han gik flere tusinde kilometer for at komme ud til sine meddelere som var 
fattiglemmer, spindekoner, husmænd og daglejere. Vores fortæller hedder Anna Grethe Bech, og
hun fortæller hans livshistorie i tilknytning til nogle af eventyrene samt rim, remser og gåder. 
Sproget er god vestjysk dialekt i eventyrfortællingen. Glæd jer til en god oplevelse. 

I sidste halvdel af maj vil der blive en byvandring. På byvandringen vil der være en guide, som 
fortæller om byens historie og udvikling. For interesserede står der også lidt om byen på vores 
hjemmeside. 

Der kommer selvfølgelig mere detaljeret information når vi er nærmere de respektive datoer.

Landsbyrådets trafikudvalg har holdt møde med en repræsentant for en gruppe, der har set på 
forholdene for færdsel til institutioner og skole fra Udsigtsbakken og Jættehøjvej.

Vores næste udspil skal være en skrivelse fra landsbyrådet til kommunen. Vi er ved at undersøge
om grundejerforeninger,  plejehjem og skole er interesserede.

Der var bred enighed om at det vigtigste er sikker færdsel for børn til og fra skolen. Øvrige 
interesseområder såsom sportsplads, legepladser og skaterbane ligger i tilknytning til skolen. 
Trakfikudvalget udpegede følgende primære fokusområder og ønsker. 

Fra Blæsenborgvej ønskes fodgænger- og cyklisttunnel som forbindelse til eksisterende 
stisystem øst for Skælskør Landevej. 

På Jættehøjvej (øst for Skælskør Landevej) ønskes fodgængerovergang ved stien fra området 
syd for til skolen. 

Stien på nordsiden af Jættehøjvej fra Asehøjvej til skolen gøres farbar for klapvogne osv.

Brovej. Ved rundkørslen Skælskør Landevej ønskes fodgængerovergang fra eksisterende cykel- 
og gangsti. Vejens skader udbedres så den bliver brugbar i hele sin bredde. Buskadset på hjørnet
til Hashøjvej ønskes beskåret af hensyn til oversigtsforholdene. 

Hashøjvej ønskes malet til 2 – 1 vej i hele sin længde. Ved busholdepladsen er der ved at blive 
etableret en sti til skolen via sportsplads. 

Følg også med på     www.sb-l.dk 

Facebookgruppen Slots Bjergby


