
 
Referat fra  møde 6/12-2013 med Grundejerforeningerne på Marielyst og Gedesby 
 

• Orientering fra Marielyst Grundejerforening 
a. Nedsættelse af styregruppe overfladevand – projektgrupper – arbejdsgrupper 
b. Trafiksikkerhedsudvalg 
c. Styregruppe Marielyst torv 
d. Vejvedligeholdelse i MG 

 
• Gensidig orientering 

 
• Fremtidigt samarbejde imellem Grundejerforeningerne på Marielyst og Gedesby 

 
Ad. a) 
 
Styregruppe vedr. overfladevand er dannet efter workshoppen 26. juni 2013 uden orientering 
til de øvrige Grundejerforeninger. Styregruppen er dannet alene med repræsentation af 
Marielyst Grundejerforening.  
Gert Gulløv påpegede, at der på workshoppen kraftigt blev opfordret til, at der var minimum 2 
Grundejerforeninger repræsenteret i Styregruppen, og kom også med et forslag til 
repræsentation. 
 
På foranledning af ovennævnte blev det aftalt, at der fremover fremsendes dagsorden inden 
møder i styregruppen (således at alle kan nå at reagere) samt referater fra møderne på mail til 
alle Grundejerforeningerne.  
Det gælder også referat fra mødet 26/10 i styregruppen og tidligere, såfremt der har været 
møder mellem workshop og 26/10. 
 
Der nedsættes i det nye år ad hoc projektgrupper og arbejdsgrupper, som arbejder med 
aktuelle emner fra styregruppen.  
Ebbe opfordrer derfor alle til at komme med input til styregruppen, hvilke emner der ønskes 
behandlet.  
Når der i det nye år tages hul på problemstillinger og hvilke input der skal arbejdes med, skal  
tilmelding ske på mail til Ebbe, nærmere info følger fra Ebbe. 
 
Referat fra trafikudvalg og referater omkring Marielyst Torv og øvrige referater, der har 
interesse for alle Grundejerforeninger på Marielyst og Gedesby sendes til dem til orientering. 
 
Ad. b) 
 
Ebbe har haft møde med Kommune vedr. cykelstiernes videreførsel fra Aldi til Campingpladsen 
samt fra Godthåbs Alle til Bøtøskoven.  
Såfremt der ikke bliver bevilget midler til cykelsti, bør der indtil cykelsti kan etables, laves 2+1 
striber, som på Bøtøvej. 
 
Ad. c) 
 
Ebbe orienterede om arbejdet vedr. Marielyst Torv m.v. 
Kommunen er blevet bedt om, at udskyde arbejdet til september 2014, af hensyn til turisterne 
til sommer. 
Der var efterlysning omkring belysning generelt, dette var der enighed om blev taget op på et 
senere møde. 
 
 
 
 



 
 
Ad. d) 
 
Ebbe orienterede om problemerne med  gratister i Marielyst Grundejerforening, det er drøftet 
med Kommunen, som henviser til at foreningen kan forlange vejsyn (omkostning ca. 40.000 
kroner). 
 
Ebbe vil nu prøve at få Kommunen til at acceptere, at det er Marielyst Grundejerforening der 
har vedligeholdelsespligten. 
 
 
Gensidig orientering 
 
Gert Gulløv orienterede om ny vejbelægning i Pedersdal Grundejerforening og Ebbe 
orienterede om ny metode i vejvedligeholdelse, som er forsøgt i ½ delen af MG. 
 
 
Fremtidigt samarbejde imellem Grundejerforeningerne på Marielyst og Gedesby 
  
Der var enighed om at de 11 Grundejerforeninger skulle gå alene sammen fremover. 
 
 
 
Næste møde lørdag den 18. Januar 2014 kl. 10.00 i Marielyst Grundejerforenings lokale i den 
gamle politistation. 


