Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 7. august 2010
Vejene

Ved sidste års generalforsamling forudså bestyrelsen et
forøgetr slid på vore veje, bl.a. fordi renovationsselskabet
siden slutningen af 2008 har benyttet tungere køretøjer.
Dette slår ikke igennem på regnskabet for 2009, som viser
133.500 kr for vedligeholdelse, hvilket stadig er lavt, selv
om det er over tallet efter den meget milde vinter
2007/2008.
Vinteren i år 2009/2010 var, som alle stadig husker, den
strengeste vinter de sidste 10 år med stærk frost og store
snemængder. For dem der ikke selv oplevede vinteren på
Falster kan jeg oplyse, at bussen mellem Nykøbing og
Marielyst kørte fst, og det varede tre dage før den kunne
graves fri.
Frosten efterlod store huller i vejene, og vi kunne
konstatere, at det i mange tilfælde var de samme huller fra
året før, der kom igen.
Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at forebygge
dette og er blevet enige med Marielyst vognmand om, at vi
bør rive overfladen op inden vi udlægger ny belægning.
Dette er vi begyndt med i dette forår, og vi planlægger en
tilsvarende behandling inden vinteren.
Vi oplevede også at sne inde her i Pedersdal. Der var tre
gange faldet så meget sne, at beboerne ikke kunne komme
ud, og lejere af udlejningshuse måtte parkere ude på
ringvejen og bære kufferterne gennem sneen resten af
vejen.
Ligeledes kunne post og renovation ikke komme frem, og
det ville også have været umuligt for eventuelle
udrykningskøretøjer.
I denne situation valgte bestyrelsen at få ryddet de store
”indfaldsveje” fra ringvejen ind til vor forening. Flere af
beboerne bestilte samtidig rydning af deres boligveje for
egen regning. Den samlede omkostning for foreningen til
disse ekstraordinære snerydninger beløb sig i alt til 6.500
kr.
Bestyrelsen har igen i år besigtiget rabatter og valgt at
sende henstillinger til 15 parceller om forbedring af udsyn
eller fjernelse af brandfarlige kvasbunker.
Det skal i denne forbindelse nævnes, at foreningen har
modtaget en henstilling fra kommunen om at beskære
træerne ud mod Bøtø Ringvej, da buschaufførerne føler sig
generet af de lavt hængende grene.
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