Indledning
Denne beretning er noget hardere end normalt og personorienteret. Det skyldes, at eet
medlem har angrebet bestyrelsen pa sin hæderlighed og forsøgt at skabe splid blandt
medlemmerne. Derfor vil beretningen blive længere end normalt, men det er nødvendigt for at
fa sat tingene pa plads. Mere om det senere.
Guldborgsund kommune
Pa de møder vi har haft med Guldborgsund kommune, har vi gentaget anbefalingen om at
anlægge cykelsti fra Godthabs Alle til skoven, men kommunen har valgt at bruge de fa midler
der er afsat til den slags arbejde, til en cykelsti fra Aldi ud til Sildestrup Øvej.
Planerne om cykelstien ud til skoven er ikke skrinlagt, men sat pa venteliste af kommunen..
Alle strandgrundejerforeninger holder møde med Guldborgsund kommune en gang om aret.
Formalet er gensidig orientering af fælles interesser.
Strandgrundejerforeningerne pa Marielyst har aftalt at mødes fire gange om aret, med det
formal at drøfte fælles interesser overfor kommunen og f. eks. Informationer om hvordan man
løser forskellige problemer. Et fast emne er udveksling af erfaringer med vejbelægninger og de
forskellige entreprenører der benyttes i omradet.
Bøtø Nor-projektet
Projektet er stadig pa skitse niveau og afhænger af alle lodsejeres sidste accept.
Projektet skal sikre levevilkar for Plettet Rørvagtel. Desuden sjældne planter (eng, mose,
overdrev).
Klimatilpasning skal tænkes ind savel som turisme, I dag holdes dele af omradet vandrigt af en
pumpe., der pumper vand ud i dele af omradet, hvilket ikke er en holdbar løsning. Derfor skal
noget af vandet I kanalen ledes ud i omradet. Jo mere vand jo renere bliver det ogsa, det vil
medføre 4 meter spunsvægge pa Tidselvej og et mini dige.
Bestyrelsen vil have focus pa ovennævnte project I tiden fremover, og vi beder ogsa
grundejerne pa Tidselvej have særlig focus pa eventuelle ændringer pa deres grunde sa som
vandstand o. lign.22Darlig vandkvalitet af drænvand fra omradet er en udfordring, da vandet
fra pumpestationen ved Lævej/Trevlekronevej har forhøjet indhold af fosfort, hvilket skyldes
dels fejltilslutninger af kloak, (læs ulovlig)
Det samlede projektbudget er ca. 12,5 mio. kr. inkl. støtte til lodsejerne, afgørelse skal træffes
senest ca. 1/10 2014.
Hustilsyn
Vi har stadig hustilsyn om vinteren, men vi har skaret det ned til tre tilsyn, da der ikke var
behov for mere, efter vores opfattelse. Det er stadig nødvendigt at minde om, at vi bør kende
jeres telefonnummer, sa vi hurtigt kan fa fat i jer, ved vandskader, indbrud m.m. Nar skaden er
sket, er det hurtigst med telefon, men ogsa mailadressen er et fantastisk værktøj, nar vi skal i
kontakt med jer om indbrud, stormskader, vandskader eller for ikke at glemme ”for meget
betalt kontingent”, som 8 medlemmer døjer med.
Send derfor en mail til post@pgf.dk med jeres Bøtøadresse og jeres telefonnumre.
Websiden
Websidens økonomiske eksistens har tidligere været diskuteret. Men bestyrelsen har nu skabt
grundlag for videre eksistens.
Websiden koster i dag kun 220 kr om aret og vi har gjort en ihærdig indsats for at finde
sponsorer, der ville reklamere pa vores webside og det er lykkedes. I 2013 har vi en indtægt
om aret pa websiden pa 9.500 kr. og en webside, der indeholder rigtig mange nyheder, der
opdateres hele tiden.

Bestyrelsearbejdet
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Det ene bestyrelsesmøde indeholder interne
oplysninger om personer, samt juridiske vurderinger. Det er derfor ikke offentliggjort.
Udover de normale sager er det marksagen, møder med kommunen vedrørende
vandproblemerne, som vejformanden kommer ind pa, samt de almindelige bestyrelsesopgaver,
der ligner de samme ar efter ar.
Referaterne kan som sædvanligt læses pa pgf.dk, hvis man er tilmeldt som bruger, eller i skab
pa Sølvpoppelvej/Ringvejen. Om vi skal fortsætte med skabet pa Sølvpoppelvej, beder vi
generalforsamlingen om at tilkendegive hvilken holdning man har.

Nabostrid
Sidste ar sagde jeg følgende under bestyrelsens beretning:
”Om randbeplantning gælder, at der er hegnspligt mod naboer og vej. En grundejer fjernede al
beplantning og opsatte et ca. 2 meter højt raftehegn mod bagsti, og ud til gangsti hvor hegnet
star uden for grunden.
Grundejerforeningen klagede til grundejeren pa det tidspunkt hvor hegnet var ved at blive
opsat, men uden at grundejeren ville fjerne det. Derefter klagede vi til Guldborgsund
kommune, der førte sagen til Natur- og Miljøklagenævnet som afgjorde at grundejeren skulle
fjerne hegnet og genetablere de levende hegn. Det nægtede han og i stedet klagede han over
et raftehegn hos hans genbo som stod mellem ham og en grundejer langt væk fra ham der
klagede.
Grundejeren anlagde derefter sag mod kommunen, med det formal at fa rettens ord for at han
ma have det opsatte hegn. Retten gav kommunen medhold i at hegnet skulle fjernes eller
lovliggøres, hvilket ejeren nu har gjort.
Blandt andet pa grund af denne sag, bad kommunen om et møde med grundejerforeningen.
I mødet deltog to fra kommunen og Gert Gulløv som vejformand og mig som formand.
Kommunen var opmærksom pa, at der igennem rigtig mange ar var sket utallige overskridelser
af deklarationerne i ikke bare vores omrade, men i hele det tidligere Sydfalster kommune.
Kommunen spurgte os, om vi havde forslag til, at komme videre, sa vi efterhanden fik ryddet
op i de ulovlige tilstande.
Efter nogle forskellige muligheder, forslog vi, at overtrædelser der la flere ar tilbage, skulle
accepteres som de var, men dersom man ændrede forholdet, skulle det være efter
deklarationens regler.
”Nye overtrædelser skulle patales og lovliggøres.
Et andet princip i henhold til aftale med kommunen er, at kun naboer og genboer kan klage
over overtrædelser, men ikke grundejere der bare syntes de skal genere nogle grundejere som
de ikke kan lide, som der har været en del eksempler pa tidligere.”
Dette afsnit er en direkte afskrift af, hvad jeg sagde pa sidste ars generalforsamling, men
Gunnar Rasmussen, Stolt Henriksvej 61, havde den udlægning, at jeg havde sagt, at
medlemmerne skulle lovliggøre alle forhold der ikke stod pa BBR’en.
Derfor var han gaet i gang med en vendetta mod bestyrelsens medlemmer, for som han sagde,
”de matte jo ga forud med et godt eksempel”. Som fanden læser bibelen, kan man vist roligt
sige. Det gør vi ogsa, med nye overtrædelser og ikke op til 30 ar gamle overtrædelser der er
sket af de tidligere ejere. Det var jo netop holdningen vi var enige med kommunen om.

Vi udfører frivilligt arbejde i bestyrelsen og sa er lønnen at bestyrelsen bliver chikaneret. Vi
skal ikke været fredet i bestyrelsen, men vi skal bestem heller ikke være prygle knabe. Vi
ønsker vores frivillige arbejde kommer Pedersdal Grundejerforening og alle dens medlemmer
til gode.
Demokratiet skal stadig kunne fungere, sa vi vil gerne have generalforsamlingens indstilling til
hvordan bestyrelsen fremover handterer udokumenterede /klager/chikaner, som har været
tilfældet med Gunnar Rasmussen. Safremt generalforsamlingen ikke har en indstilling til dette,
vil bestyrelsen fremover henlægge sadanne sager til behandling pa førstkommende
generalforsamling.
Marksagen
Som afslutning pa vores beretning vil vi nu tage den sakaldte Marksag op. Gunnar Rasmussen
vil hellere have vi kalder den Kvæg pa mark, men det var de henvendelser vi fik fra flere
medlemmer ud til og i nærheden af marken, der kaldte det, i deres henvendelser, men hurtigt
blev sagen ændret til marksagen, da det handlede om, at den trampesti der var skabt hævd
for at vi havde, var ved at blive fjernet.
Det var altsa ikke et spørgsmal om, hvorvidt der matte være køer pa marken hvilket vi ikke
kan blande os i, men at den trampesti der var hævd for, at vi kunne benytte, var blevet
fjernet, hvilket ogsa blev oplyst pa sidste ars generalforsamling.
For at fa en ekspert pa omradet til at vejlede os, kontaktede vi en landinspektør, der kendte
love og regler for bl. a. dette omrade.
Som før omtalt, havde generalforsamlingen i 2013, godkendt beretningen og dermed forbruget
pa 30.000 kroner til marksagen. Bestyrelsen oplyste ogsa, at samarbejdet med
landinspektøren var ophørt og at vi manglede den endelige afregning fra ham og evt. et
mindre beløb fra den advokat vi havde faet et godt rad af. Advokaten har ikke fremsendt
regning pa radgivningen, men landinspektøren sendte en endelig opgørelse, og den var pa ca.
15.000 kroner i oktober 2014.
Generalforsamlingen vedtog beretningen, hvor bestyrelsen oplyste, at man selv ville finde en
løsning uden omkostninger, og kunne vi ikke det, matte de grundejere der ville have sagen
kørt ved Naturklagenævnet, forsøge at fa retshjælp via deres forsikringer.
Hvordan kunne vi regne sa meget forkert?
Det er ikke fordi vi ikke kan regne, men det viste sig, at de a conto regning 1 og 2 vi havde
faet, ikke indeholdt bl.a. indhentning af oplysninger, udskrifter af kort-/og ejendomsdata,
gamle luftfotos, matrikelkort kendelser og domme fra Naur & Miljøklagenævn og Landsret,
derfor var vores vurdering pa et forkert grundlag.
Det resulterede i, at bestyrelsen pa det efterfølgende bestyrelsesmøde, besluttede skrappere
krav til eventuelle fremtidige virksomheder som vi benytter, sadan at tilbud og a conto
regninger er incl. moms og eventuel andre omkostninger indtil dato for udstedelse af a conto
regning.
Acontoregning nr 2 af 2/7 2013 burde have indeholdt alt udført arbejde indtil 1. juli, dette var
bestyrelsens forventning og udmelding pa generalforsamlingen. Landinspektørens slutregning
indeholder udført arbejde før 2. Juli og kan ikke drages i tvivl, kun hans faktureringsmetode.
Denne faktura gav anledning til et ekstra ordinært bestyrelsesmøde hvor vi godkendte
betalingen af faktura, samtidig besluttede bestyrelsen at indføre skærpede krav til fremtidige
samarbejdsparter som vi benytter, sadan at tilbud og a conto regning er inkl. moms og øvrige
omkostninger, indtil dato, for udstedelse af acontoregning.
Vi har som bestyrelse frivilligt og gratis fortsat med at finde en løsning, med kommunen og
ejeren af marken, da vi fastholdt, at der i alt det materiale vi havde modtaget fra
landinspektøren, tydeligt fremgik, at vi havde vundet hævd pa trampestien.

Under de afsluttende drøftelser med Guldborgsund kommune og ejeren af marken, bad Gunnar
Rasmussen. Stolt Henriksvej 61 kommunen om aktindsigt i sagen, hvilket han fik. Det
resulterede i, at der opstod tvivl om, hvorvidt det forlig vi var ved at finde, kunne lade sig
gøre. Om det var pa grund af Gunnar Rasmussens henvendelse til kommunen ved vi ikke, men
det var lige i de dage, der skete et holdningsskifte hos kommunen/ejeren.
I begyndelsen af april maned i ar, henvender Gunnar Rasmussen sig til mig, med krav om at fa
aktindsigt i bestyrelsens materiale, herunder skitser, kort, tegninger, korrespondancer og navn
og adresser pa dem der har henvendt sig til bestyrelsen om opsætning af hegn pa marken hvor
der er en trampesti. Det afviser bestyrelsen, da foreningen ikke er omfattet af de regler om
aktindsigt der gælder for stat, regioner og kommuner, men er en privat forening der alene star
til ansvar overfor generalforsamlingen, i stedet fik Gunner Rasmussen en skriftlig redegørelse.
Gunnar Rasmussen oplyste os om, at han havde nok der ville kræve en ekstra ordinær
generalforsamling, hvis han ikke fik aktindsigt. Bestyrelsen meddelte ham, at han ikke fik
materialet, sa han matte kræve en ekstra ordinær generalforsamling som han havde oplyst os
om. Hvad kravet om en ekstra ordinær generalforsamling ville indeholde havde vi ingen anelse
om.
Krav om ekstra ordinær generalforsamling var blot en gentagelse af de krav vi havde afvist da
han ikke havde nogen lovlig ret til at fa aktindsigt.
Otte maneder efter den pagældende generalforsamling, som havde faet alle de oplysninger vi
havde, og som indeholder de emner, som
Gunnar Rasmussen nu ville have en ekstra ordinær generalforsamling til at drøfte og skabe
mistillid til bestyrelsen. Det eneste der ikke blev behandlet pa generalforsamlingen, i forhold til
krav om ekstra ordinær generalforsamling, er kravet om aktindsigt og det er der ingen krav pa
at man kan fa i en privat forening.
Det anbefalede brev lød:
”Pedersdal Grundejerforening. Formand Jørgen Jørgensen.
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling jfr. vedtægternes § 7. Sag: Kvæg pa mark
vest for Pedersdal Sommerhus omrade. (Sagen kaldes marksagen)
Der kræves fuld aktindsigt i alt materiale i sagen. Specificerede regninger, kort, tegninger,
opmalinger samt korrespondance. Begrundelse: 1) Bestyrelsen har flere gange afslaet at give
aktindsigt i sagen.
2) Der star intet i vedtægternes formalsparagraf § 2 om kvæg pa fremmed mark.
Bestyrelsen har hermed overtradt sine beføjelser, da den har brugt store beløb pa marksagen.
Jfr. vedtægternes § 7 skal indkaldelse ske omgaende til samtlige medlemmer.
Generalforsamlingen skal afholdes en lørdag senest 4 uger fra modtagelsen af denne
meddelelse.
Kopi af denne skrivelse skal medsendes indkaldelsen. Sendt anbefalet. Bøtø d. 29. april 2014.
”
Bestyrelsen holdt et nyt ekstra bestyrelsesmøde for at drøfte dette krav. Der var indhentet
oplysninger hos 2 jurister blandt bestyrelses bekendte gratis. Begge meddelte, at aktindsigt
gælder kun stat, regioner og kommuner, samt enkelte virksomheder der ejes af det offentlige.
Der er ingen regler om aktindsigt for private foreninger, herunder grundejerforeninger.
Samtidig oplyste juristerne, at da der ikke ville være økonomiske eller eksistensmæssige
konsekvenser for foreningen er der ingen tvingende grunde til en ekstra ordinær
generalforsamling.
Sagen drejede sig ikke om kvæg pa marken som Gunnar Rasmussen mener, men derimod om
de trafikale forhold pa diverse trampestier pa marken, hvilket er nævnt i vedtægternes

formalsparagraf.
Det meddelte vi Gunnar Rasmussen skriftligt, og sendte det samme brev til dem der havde
underskrevet krav om ekstra ordinær generalforsamling.
Bestyrelsen er blevet bekendt med, at Gunnar Rasmussen under indsamling af underskrifter til
ekstra ordinær generalforsamling, har fremlagt sin anmodning om underskrift pa en sadan
made, at grundejere har faet den opfattelse, at bestyrelsen skulle have begaet underslæb,
hvilket bestyrelsen har faet oplyst af et medlem.
Dersom det er foregaet, er bestyrelsen dybt rystet.
Afslutning
Dette er bestyrelsens beretning for aret 2013 og marksagen der ikke er sluttet endnu.
For to ar siden meddelte jeg, at jeg ikke ønskede genvalg. Jeg syntes der skulle yngre kræfter
til. Hardt presset sagde jeg ja til to ar mere, som nu er gaet, og jeg opstiller derfor ikke pa
denne generalforsamling. Mit mal var, at vise grundeejerne, at man kan være en bestyrelse der
arbejder i medlemmernes interesser, uden at skulle have en masse penge tilføjet sin private
økonomi. Det er lykkedes.
Bestyrelsen har ikke modtaget km-godtgørelse for bestyrelsesmøder, man selv har været med
til at planlægge. Bestyrelsen har ikke modtaget telefongodtgørelse eller andre personlige
udgifter dækket af foreningen. Det var det den tidligere bestyrelse blev væltet pa for 7 ar
siden. Vi har altsa overholdt det vi lovede, da vi blev valgt første gang.
Jeg overlader trygt arbejdet til den kommende bestyrelse, som jeg er overbevist om, vil
fortsætte i samme spor.
Bortset fra et par medlemmer, har jeg følt en god opbakning til det arbejde vi har udført.
Bestyrelsen har modtaget mange positive tilkendegivelser i de 7 ar. Tak for det.
Hermed sætter jeg bestyrelsens beretning til debat og forhabentlig godkendelse.

