Projektgruppemøde onsdag den 29. nov. 2017
(Tryghed og sikkerhed)

Udenfor dagsorden:
Ang. løse hunde i skoven. Allan, som er bosiddende i nr. 44 føler sig meget generet af løsgående
hunde. Hundeluftere lader deres hunde løbe frit og generer ofte familien, som bor på matriklen nr.
44.
Landsbylauget prøver at ansøge kommunen om et ” hund i snor” skilt, som skal opsættes ved alle
indgange til skoven.
1.

Hvor langt er vi?:
Busskur er sat op, skilte med ”rådyr på vejen” er sat op. Det ene skal flyttes lidt. Belægning på
rampe og bro er lavet. ”Motorkørsel forbudt” og evt.” hunde i snor skilte” er ikke gået
igennem. Vi prøver igen, Ebbe og Anne kontakter kommune igen desangående.
Svinget ved Nydamvej og Sottrupskov – Vej og Park vil lægger striber midt på vejen i svinget.
Hjertestarter- vi har ikke fået bevilliget en hjertestarter af Trygfonden. Steen prøver at søge
Sydbank om hjertestarter. Hvis ikke, ønsker vi i samarbejde med Nydamselskabet at deres
hjertestarter placeres udvendig på den nye informationsbygning. (vi henvender os i den
forbindelse til Nydamselskabet).

2. Nye tiltag:
P-plads ved vandet- opmaling af båse. Det tager Nydamselskabet sig af.
Lys og gadebelysning. Et svært punkt, da der er stor uenighed blandt befolkningen om dette.
Punktet tages op igen på den kommende generalforsamling eller på et borgermøde. Der
afgøres det, om der er stemning for, at der arbejdes videre med det.
Bredere vej. Vejen i Sottrupskov er nogle steder for smal til at to biler kan køre forbi hinanden.
Rabatten er meget opkørt og pløret. Vi søger om evt. at få lagt et lag grus(stabil), asfaltgrus i
hver side, evt. få skrabet lidt i siden.
3.

Evt.:
Maja spørger til grøfter. Hvad gør vi ved de kommunale grøfter, når de ikke bliver
vedligeholdt. Det arbejdes der videre med.
Vi diskuterede Nabohjælp. Ønsker vi det? Også det vil vi arbejde videre med ved næste
bestyrelsesmøde. Og evt. tilmelding.
Næste møde den 22. feb. Kl. 19 hos Hanne
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