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DAGSORDEN 
 

1. Opfølgning fra sidst og sidste nyt (Michael) 

- Generalforsamling 2017 er fastsat til lørdag den 12. august 2017. Forslag skulle være 

bestyrelsen i hænde senest 1. juni. 

- Indkaldelse skal sendes ud senest 10. juli.. 

- Bestyrelsen indstiller at Sølvpoppelvej bliver knust og pålagt grus og armering jf. overslag. 

- Marielyst Kro er booket, Michael følger op 

- ER ok da forpagter fortsætter til September 

-  

- Kommunen fortæller om Naturfondens projekt / Anita på Generalforsamlingen. 

- Afventer tilbagemelding fra Anita, Cordes kommer til GF og fortæller. 

-  

- Formandsskabet Grundejerforeningen – Jørgen var til sidste møde 

- Michael kontakter Ebbe og tager en snak om Strandgrundejerforeningerne 

- Jørgen har stadig flagget cykelsti eller 2+1 

- Michael Kontakter kommunen vedr. cykelsti 

- Møde med kommunen – Michael orienterer Mødet med Christian Refstrup blev aflyst af 

Poul Holm, Ebbe prøver at få arrangeret nyt. 

 

2. Opfølgning fra sidst: Veje (Jørgen ) 

- Jørgen orienterer om aktuel status 

- Reflex monteret på vejbump 

- Vanding med klister forsøgt ikke brugbart, støvbinder nyt middel undersøges. 

- Vejene ser fine ud ingen huller efter ny pålægning, Jørgen sideskraber de store veje. 

-  

- Jørgen Orienterer om skrabning, saltning, vanding og øvrige diverse tiltag. 

- Jørgen bestiller nye skilte 

- Sølvpoppelvej knusning af asfalt og reetablering med SF sten og hævning anbefaling 

- Anbefaling til generalforsamlingen.   

-  

- Gert orientere om møde med Colas, evt. ny update fra kommunen, 

- Colas urimelig dyr, bestyrelsen kommer med indstilling til GF 

-  

- Drøftelse af vejbump/chikaner efter pålægning af perlesten (Håndbog GBK) ? 

-  Skudt til Hjørne 

 

3. Opfølgning fra sidst: Rabatter, kvas m.v.  (Mona) 

- Mona og Henriette’s  forårsrundering efter påske, update Mona? 

- Stor liste, der er skrevet til 12 grunde, men der er 34 grunde på observations liste der skal 

ligges brev i postkassen 

4. Økonomi (Jørn) 

- Regnskab til dato 2017 
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- Ingen bemærkninger til regnskab 

- Debitorer 

- 6 debitorer der ikke har betalt det må siges at være meget godt da Jørn har været ude af 

drift i en periode, GODT ARBEJDE JØRN.  

- Nyt fra Jørn 

- Backup Jørn, fuldmagt bank 

- PGF har været udsat for fishing forsøg (datasvindel) heldigvis har vi en vågen kasser. 

5. Ny hjemmeside + one.com  (Gert)  

- Opfølgning NU ER DEN NYE HJEMMESIDE LIVE 

- Pedersdal Grundejerforening er nu på Facebook  

- Logo, Jørgen bil, vindshelljakke m/logo & t-shirt til Jørgen og tilsynsmand og evt. Til 

Bestyrelsesmedlemmer at hensyn til evt. personlige henvendelser. Michael undersøger 

pris m.v. ? 

- Der bestilles skilt til Jørgens bil, tøj sættes lidt i bero kigger an. 

6. Busser (Gert) 

- Der er afholdt nyt møde i busgruppen vedr. Shuttlebus 

- Buskørsel januar 2019, så skal der findes alternative løsninger, belægning på 3 personer 

pr. afgang. Der undersøges privat buskørsel, evt. shuttlebus, der undersøges mange 

muligheder. Vi skal være på forkant hvis der bliver skåret. Kommunen er ikke glad for 

Flextraffik. 

7. Naturfonden  

- Naturfonden følgegruppe – Gert orienterer 

2 møder i naturfonden følgegruppe, der er kommet 12 køer ud, og der skal komme ca. det 

samme antal vilde heste. 

Der arbejdes i gruppen fremadrettet,, Cykelsti m.m. 

 

8. Campingvogne - Marken 

- Flere Campingvogne – er det et problem 

Er vognen køreklar og indregistreret og bruges jf. vedtægterne er det ikke et problem, men 

det er ikke en campingplads for gamle uregistreret campingvogne der skal bruges som ekstra 

overnatning eller manglende sengeplads. 

- Marken – adgangsvej der køres med bil 

Det anses ikke som et stort problem i øjeblikket. 

9. Eventuelt 

- Næst Møde 

d. 12/8 klokken. 8:30 


