
	  
	  
	  
	  

Referat	  Formandsmøde	  18.	  oktober	  2014	  
Til	  stede:	  
	  
Sydsjællands	  og	  Lolland	  Falsters	  Politiet	  v/	  Tom	  Ahlqvist	  
Marielyst	  Turist	  og	  Erhvervsforening	  v/	  Henrik	  Godtfredsen	  og	  Anders	  Fromberg	  
Marielyst	  Facaderåd	  v/	  Tom	  Ahlqvist	  
Elkenøre	  Grundejerforening	  v/	  formand	  Gitte	  Højsgaard	  
Sildestrup	  Grundejerforening	  v/	  formand	  Kaj	  Jørgensen	  
Marielyst	  Strand	  Grundejerforening	  v/	  formand	  Hans	  Henrik	  Madsen	  
Marielyst	  Strandpark	  Grundejerforening	  v/	  formand	  Henrik	  Larsen	  
Bøtø	  Grundejerforening	  v/	  formand	  Thomas	  Skov	  Jensen	  (afbud)	  
Gnaverhavens	  Grundejerforening	  v/	  formand	  Bjarne	  Jul	  Vase	  (Ingen	  afbud)	  
Pedersdal	  Grundejerforening	  v/	  formand	  Michael	  Munk	  
Laksenborg	  Grundejerforening	  v/	  Annette	  Wisler	  Jørgensen	  
Stovby	  Klit	  Grundejerforening	  v/	  formand	  Kjeld	  Holm	  
Marielyst	  Grundejerforening	  v/	  formand	  Ebbe	  Edvardsen	  
	  
	  
Formandsmøde	  for	  Grundejerforeningerne	  på	  Marielyst	  lørdag	  
den	  18.	  oktober	  2014	  kl.	  9.00	  i	  Marielyst	  Grundejerforenings	  foreningshus	  på	  Marielyst	  torv	  	  
(Gl.	  politistation)	  
	  
Dagsorden.:	  
Ad.	  1	   Orientering	  fra	  Politiet	  

	  
Der	  blev	  orienteret	  om	  en	  målrettet	   indsats	  fra	  Nykøbing	  F.	  Politi.	  En	  speciel	  gruppe	  på	  4	  
personer	  vil	  indtil	  ca.	  15.	  november	  arbejde	  med	  sommerhusområdet	  på	  Marielyst.	  
	  
Desuden	  er	  der	  en	  selvbestaltet	  opsynsmand	  der	  også	  overvåger	  området,	  han	  kunne	  give	  
udtryk	  for	  at	  han	  er	  udsendt	  af	  Politiet	  men	  er	  ikke	  en	  del	  af	  task	  force.	  
	  
Stor	  ros	  til	  politiet	  for	  at	  sætte	  fokus	  på	  privat	  hjem	  og	  ejendom	  i	  området,	  der	  er	  desuden	  
også	  blevet	  lagt	  mærke	  til	  den	  øget	  patruljering.	  
	  
Der	  blev	  udtrykt	  ønske	  om	  at	  få	  sommerhusaktivitet	  på	  Politiets	  døgnrapport.	  
	  
	  

Ad.	  2	   Orientering	  fra	  Marielyst	  Turist	  og	  Erhvervsforening	  
	  
Ønske	  om	  bredere	  samarbejde	  med	  alle	  grundejerforeninger.	  
	  
Første	  år	  for	  torvet	  som	  ”prøve	  år”,	  Styregruppemøde	  omkring	  torvet	  vedrørende	  regelsæt	  	  
	  
Turist	  og	  Erhvervsforeningen	  ønsker	  en	  mere	  professionel	  organisation	  med	  1	  fast	  ansat	  
person	  pr.	  1.	  jan	  2015	  



	  
Anders	  informerede	  om	  det	  stadig	  øgede	  behov	  for	  elektronisk	  information,	  og	  den	  
samtidige	  manglende	  datadækning	  i	  området.	  Turist	  og	  Erhvervsforeningen	  har	  påbegyndt	  
undersøgelse	  om	  privat	  dækning	  af	  området.	  Det	  være	  sig	  netværk	  til	  sommerhusene,	  
netværksdækning	  i	  Marielyst	  by,	  TV	  pakke,	  tyverisikring.	  Initiativet	  er	  bragt	  i	  værk	  da	  det	  
umiddelbart	  har	  vist	  sig	  at	  være	  umuligt	  at	  få	  eksisterende	  teleselskaber	  til	  at	  dække	  
området	  optimalt	  pga.	  manglende	  rentabilitet.	  
	  
Der	  var	  debat	  om	  formål,	  og	  et	  ønske	  om	  flere	  og	  mere	  konkrete	  informationer	  før	  
grundejerforeninger	  ville	  bringe	  dette	  til	  information	  for	  deres	  medlemmer.	  
	  
	  

Ad.	  3	   Orientering	  fra	  Marielyst	  Facade	  råd	  
	  
Der	  blev	  præsenteret	  en	  lokalplan	  for	  facade	  og	  skilte	  med	  retnings	  linjer,	  denne	  forefindes	  
på	  Marielyst	  grundejerforenings	  hjemmeside.	  
	  
Facade	  rådet	  består	  af	  4	  personer	  der	  mødes	  kvartalsvis.	  Facade	  rådet	  har	  deres	  daglige	  
udfordringer	  med	  at	  få	  butiksejer	  til	  at	  overholde	  facadeskiltningen,	  og	  det	  er	  en	  
langsommelig	  proces.	  
	  
Der	  blev	  orienteret	  om	  nyt	  tiltag	  ”jul	  på	  torvet”	  
	  

Ad.	  4	   Gensidig	  orientering	  
	  
Dyrehaven:	  
Nyt	  fibernet	  til	  alle	  235	  huse	  –	  aftale	  om	  99	  kr.	  +	  internet,	  0	  kr.	  i	  installering,	  binding	  i	  5	  år	  
	  
Stovby:	  
	  
N/A	  
	  
Elkenøre:	  
	  
Støvbinder	  fra	  svensk	  firma	  –	  undersøgelse	  sendes	  rundt	  til	  alle	  grundejerforeninger.	  
	  
Sildestrup:	  
	  
Har	  haft	  problemer	  med	  overgravet	  regnvandsdræn	  fra	  fibernet	  entreprenør	  
	  
Stadig	  ked	  af	  at	  cykelsti	  er	  sløjfet	  
	  
Fået	  veje	  fræset	  til	  5,50	  kr.	  pr.	  meter	  hos	  Trane	  
	  
Laksenborg:	  
	  
N/A	  
	  
Marielyst	  Strandpark	  
	  



Bruger	  stadig	  masser	  af	  tid	  på	  de	  konkursramte	  sommerhuse	  i	  Strandparken.	  
Pedersdal:	  
	  
Har	  fået	  aftale	  med	  ejer	  om	  sti	  langs	  mark	  i	  forlængelse	  af	  Lævej	  til	  glæde	  for	  grundejerne	  
	  
Orientere	  om	  vandplan	  Syd	  og	  det	  nye	  afvandings	  område	  langs	  Tidselvej,	  bekymring	  for	  
om	  vandet	  kan	  holdes	  ude	  af	  grundene	  ved	  Tidselvej	  
	  
Bekymring	  for	  de	  planer	  der	  er	  med	  vindmøllepark	  meget	  tæt	  på	  fuglereservatet	  v	  Bøtø,	  
det	  vil	  kunne	  forstyrre	  forhold	  for	  både	  yngle	  og	  træk	  fugle	  
	  
Stadig	  ønske	  om	  fartbegrænsning	  og	  cykelsti	  i	  vores	  ende	  af	  Marielyst	  
	  
Marielyst	  GF:	  
	  
Info	  om	  klimamøde	  	  
	  
Info	  om	  følgegruppe	  møde	  omkring	  Torvet	  
	  
Ønske	  om	  træ	  beklædning	  hele	  vejen	  til	  Højskolen	  
	  
Tårn	  på	  torvet	  er	  nu	  forstærket	  
	  
Forslag	  om	  navneændring	  på	  veje	  omkring	  Torvet	  
	  
Vil	  presse	  på	  for	  permanent	  lukning	  af	  trafik	  på	  Torvet	  	  
	  
Ønske	  om	  en	  undersøgelse	  om	  brug	  af	  områdes	  sommerhuse,	  gode	  ideer	  om	  spørgsmål	  	  
må	  meget	  gerne	  sendes	  til	  Ebbe	  
	  
	  	  

Ad.	  5	   Oplæg	  til	  møde	  i	  trafikgruppe	  i	  oktober	  
	  
2	  	  -‐	  1	  vej	  på	  Strandvejen	  virker	  perfekt	  gående	  og	  cyklende	  ikke	  i	  	  fare	  mere	  
	  
Der	  ønskes	  alligevel	  ikke	  2	  –	  1	  ved	  Elkenøre	  
	  
2	  –	  1	  er	  på	  tegnebrættet	  v	  Laksenborg	  vej	  
	  
Ønske	  om	  50	  km	  byskilt	  v	  4	  indfaldsveje	  som	  de	  eneste	  steder	  
	  
Der	  er	  ca.	  150	  –	  200.000	  besøgende	  ved	  genbrugspladsen,	  skal	  hastigheden	  ned?	  Eller	  skal	  
der	  laves	  særlig	  tilkørselsforhold?	  
	  
Elkenøre	  repræsentere	  Pedersdal	  grundejer	  forening	  i	  trafikgruppen	  
	  
Bygrænse	  skilt	  ved	  Sildestrup	  ønskes	  flyttet	  da	  det	  ikke	  kan	  ses	  
	  
Ebbe	  deltager	  i	  et	  cykeltrafik	  strategi	  plan	  møde	  og	  vil	  der	  bringe	  cykling	  på	  diget	  fra	  Bøtø	  
skoven	  til	  Gedesby	  og	  fra	  Elkenøre	  og	  Nord	  på	  op.	  



	  
	  
	  

Ad.	  6	   Eventuelt	  
	  
Nyt	  møde	  28.3.2015	  kl.	  9:00	  
	  
	  

	  

	  


