Referat
Bestyrelsesmøde 11. maj 2018
Til stede: Michael Munk, Gert Gulløv, Hans Erik Trolle, Mona Jacobsen, Jørn Boesen, Jørgen Brønlund,
Henriette Mikkelsen

1. Opfølgning fra sidst og møde i Strandgrundejerforeningerne (Michael & Jørgen)
Ad 1.
Michael har været til møde med Strandgrundejerforeningerne.
Generelt problem med vand i området, kommunen påtænker at udarbejde en klimaplan for, at
finde løsning af problemerne samt forebyggelse.
Forretningslivet i Marielyst er udfordret, hvilket kommunen har fokus på, der er fokus både på
forretningsliv og på turisme i Marielyst og omegn.
Der arbejdes i retning af en helhedsplan for hele Lolland og Falster.
2. Opfølgning fra sidst: Veje forår, 20 km skilte & flytning af skilte (Jørgen & Gert)
Ad 2.
Der er et mindre antal 20 km skilte der skal flyttes, det sørger Gert for.
Der er kørt perlesten på alle veje og støvbinder er bestilt. Pålægning af støvbinder udføres
efter behov fra uge 26 og primært når der er meget trafik i området (feriesæson).
Evt. indkøb af nyt snerydningsudstyr tages op på næste bestyrelsesmøde, da det nuværende
ikke kan repareres mere.
3. Opfølgning fra sidst: Rabatter, kvas, hustilsyn m.v. (Henriette & Mona)
Ad 3.
I forbindelse med hus-eftersyn, er der konstateret 2 indbrud og 1 forsøg på indbrud på
Sølvpoppelvej og Tjærenellikevej. Grundejere kontaktes kun, når de har oplyst mail og tlf.nr. på
hjemmesiden.
Mona og Henriette tager en runde d. 3. juni og kontakter grundejerne hvor det er nødvendigt
pga. udhængende grene, kvas og rabatter.
4. Vand på mark (Gert)
Ad 4.
I den Nordlige ende af marken er der gravet rende og eksisterende brønd er sat lidt dybere for
at lede vandet ud i kanalen. Nye pumper i Marrebæk med forøget kapacitet på 50 % i forhold til
tidligere skal gerne vise forbedrede forhold.
5. STEF / Turistforeningen / BLF (Gert)
Ad 5.
Gert er blevet suppleant i Syd Falster Turist og Erhvervsforening, så Grundejerforeningerne er
repræsenteret.
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6. EU Persondataforordningen for foreninger (Michael)
Ad 6.
Michael har udarbejdet Persondatapolitik for Pedersdal Grundejerforening som beskriver
Grundejerforeningens håndtering af persondata som omhandler PGF, Bestyrelsen,
Databehandler og Webmaster, den udarbejdede politik (GDPR) vil blive lagt på hjemmesiden i
uge 22.
7. Økonomi (Jørn)
•
•
•
•
•

Regnskab 2018
Budget
Sponsorer / Annoncer
Fuldmagt bank (Michael & Gert sende kopi af pas, sygesikring & kørekort til Jørn)
Backup til Jørn
o Afventer en afklaring (der tages kontakt til Peter N.)
Ad 7.
Regnskab 2018: Jørn gennemgik delregnskab til orientering for bestyrelsen.
Budget: Intet at bemærke
Sponsorer / Annoncer: Intet at bemærke
Status på fuldmagt: Igangværende, Jørn sender de nødvendige papirer til banken
Backup for Jørn: Endnu ikke afklaret

8. Hjertestarter via tilskud fra Trygfonden (Michael)
Ad 8.
Michael har søgt Trygfonden om 2 Hjertestartere, en til hver ende af området, sagen ligger til
behandling og forventes at være afsluttet i september.
9. Eventuelt
Ad 9.
Status på sti til Marrebæk. Gert tager kontakt til Thyge for nærmere information om status.

Næste Møde: 07. juli 2018 kl. 09:00 hos Henriette
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