Formandens beretning - 2020 – 2021
Kære grundejere, ja men så er vi samlet igen, efter at have sprunget GF i 2020 over pga. Corona.
Det har jo ikke været muligt at samles så mange. Men til gengæld har der jo været run på vores
dejlige område i de sidste par år. Coronaen har gjort at vi ikke har kunne afholde GF i 2020, men
bestemt også betydet at der har været mange flere mennesker hernede. Der er også blevet solgt
og købt sommerhuse i stor stil, så derfor vil jeg også gerne have lov til at sige velkommen til alle de
nye sommerhusejere i vores område, sammen med alle vores kendte ansigter.
Selv om der har været mange mennesker hernede, så er det jo faktisk gået meget godt, vi har
været tæt sammen uden de helt store konflikter, ja der har været lidt ekstra støj hen over
sommeren i 2020/21, men det er som regel blevet løst i alt fredsommelighed. Og vi har været
gode til at huske på at vores unge mennesker jo ikke har kunne rejse og feste som de plejer. Larm
fra byggeri og havemaskiner kan jo heller ikke undgås, men vis hensyn, og føler man sig generet, ja
så tag kontakt over en kop kaffe eller en øl, det plejer som regel at virke.
Og igen i år en opfordring til hundeejerne, Hunde gør og det er ganske normalt, at den reagere på

lyde eller noget nyt. Men, lad ikke hunden stå og gø i timer, gå i stedet en tur i vores område med
den, men husk posen og hav altid hunden under kontrol. Vi er blevet mange med hunde herned,
det er dejligt, men det forpligter også.
Jeg har i den seneste tid set bål og afbrænding i området. Derfor skal vi opfordre til, at man følger
brandmyndighedens direktiver, kig på deres hjemme side. Der kan også komme regionale
afbrændings forbud. Men fremover er der et direktiv for hele landet der vil være gældende.
Vi har mig bekendt ikke haft tyverier de sidste par år, hvilket nok også skyldes at vi har været flere
i området hele tiden og at vi er blevet bedre til naboovervågning. Så opfordringen er kontakt din
nabo og del oplysninger så i altid kan få fat i hinanden. Og husk at opdatere jeres oplysninger på
vores hjemmeside. Vores opsynsmand gennem mange år har besluttet at slutte med sit tilsyn, vi
vil pt. ikke igangsætte nyt tilsyn men at grundejerne selv tager og holder et ekstra øje med
området.
Til gengæld er der dog nogle der har manglet 20 km skilte i vores område, for der er fjernet flere af
vores 20 km skilte, jeg kan kun håbe det er drengestreger, for hvis det er en bevist handling fra et
utilfreds menneske så kan jeg kun sige det er ikke den rigtige måde gøre opmærksom på sin
utilfredshed på, og før eller senere finder vi ud af hvem det er. Og ja formanden er gal. For med
hånden på hjertet har skiltene hjulpet til at dæmpe hastigheden, men tåber vil der altid være.

Vi vores bog og infoskab på Trevlekronevej 2A, og det har været en stor succes, det bliver flittigt
brugt også helt over fra den anden side af ringvejen. Og der er en rimelig disciplin om skabet, det
håber vi fortsætter.
Vi har også fået indviet vores store nye naturområde og trampestien fra Bøtøskoven og til
Marrebæk, et fantastisk samarbejde med GSK og Den Danske Naturfond, som kun gør vores
område mere attraktivt. Gert deltager ivrigt i følgegruppens møder.

Det er lykkes os at beholde vores shuttlebus over sommeren, da passagertallet er steget, så vores
håb er, at den fortsætter. Til gengæld er der nu etableret 2 minus 1 fra Godthåbs Alle til
Bøtøskoven, ja vi ved godt det ikke er den bedste løsning, men det er den bedste løsning som vi
kunne få her og nu, men så må vi jo bare stædigt kæmpe videre.
I 2020/2021 blev der afholdt Årsmøde i Digelaget og det blev noget af et tilløbsstykke. Det er ikke
nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen er glade for at der endelig efter generationers enevælde,
nu er mulighed for demokratiske beslutninger i digelaget, vi har i PGF også haft vores kampe med
Digelaget, og er glade for at der er kommet nye demokratiske kræfter til, men skal samtidig også

sige tak til Søren for hans store indsats som formand i Digelaget igennem mange år, det er uden
tvivl en stor ressource der forsvinder nu. Og til dem der ikke har deltaget i Årsmødet kan vi kun
opfordre til at møde op om man så er for det ene eller det andet. Vi vil gøre vores til, at den nye
bestyrelse i Digelaget fortsætter med at høre medlemmerne og vi glæder os til at se det “nye”
dige i 2022, som efter sigende skulle komme til at se ud, som det Lollandske dige, hvis i ikke har
set det, er det absolut en tur værd.
Vores møder med kommunen og Formandskabet i Strandgrundejerforeningerne har været lagt
ned gennem Corona, men de bliver taget op igen, så har i noget tværfagligt som i gerne vil have vi

går videre med, er i velkommen til at skrive til mig. I den forbindelse skal jeg nævne at PGF har
modtaget en skrivelse om strandrensning, og der er ikke er udført ekstra strandrensning i vores
område. Man har besluttet at rense ved Elkenøre strand og Gedesby men ikke hos os hvor der er
væsentligt flere besøgende. Vi har skrevet til kommunen vedrørende dette, og har modtaget et
rigtigt dårligt svar om at kommunen ikke kan opfylde alle ønsker og ikke alle kan få den samme
behandling, Øv øv for en gang pladder med 60-70.000 besøgende til Bøtøskoven.
Vi har igen rabatter og hegn der ikke bliver vedligeholdt, det er ikke i orden. Vi vil derfor bede om,
at alle grundejere holder sin sti eller rabat/vej farbar, er nogen i tvivl så læs venligst vores vedtaget

på hjemmesiden. Vi har flere veje hvor træer hælder ud over vejen, det gør at der er pakkepost
der ikke kan komme forbi, og vi har også problemer med renovation. Vi vil have større fokus på
veje rabatter og stier, så se nu at få dem ordnet. Sidste udvej er, at vi får det gjort på grundejerens
regning.

Vi har søgt hjertestarter i de sidste 4-5 år hos Trygfonden men har fået afslag hvert år, nu er det
lykkes via indsamling hos Hjerteforeningen at få indsamlet til hele 2 hjertestartere, de er blevet
placeret ved bogskabet og på Stolt Henriks vej 45A, så nu er vores område blevet ekstra sikkert for
vores ejere og lejere.
Vi havde en indvielse af hjertestarterne, men foodtruck for vores medlemmer og der kom faktisk
langt over 150 medlemmer så det var en stor succes. Så hvem ved, måske finder vi på noget
lignende en anden gang.
Der vil blive afholdt Hjertestarter kursus, og vi kan kun anbefale at man melder sig som hjerteløber
i vores område, hjertestarterene findes nu på hjertestarter.dk.
Vi håber at kunne gentage succesen igen til næste år, og indsamle til endnu en hjertestarter, så er
vores område dækket mere end rigeligt. ER DET IKKE AT SKYDE GRÅSPURVE MED KANONER MED 3
VEJE
Efter pålægning af små perlesten er vejene blevet væsentligt mere holdbare, da vandet har

mulighed for at løbe fra, dog har det været nødvendigt, at gå Trevlekronevej lidt ekstra efter i
sømmene, da underlaget ikke er af samme beskaffenhed som på de øvrige store veje.
Der er påført støvbinder 2 gange med kort mellemrum på de gennemgående store veje, og det har
set ud til at have en effekt. Bestyrelsen har valgt ikke at opsætte bump, for når den ene vej har, vil
den anden også have det. Det er forøvrigt meget svært at få en godkendelse af kommune og politi,
så det har vi valgt ikke at gøre.
Bare at opsætte uofficielle bump er ingen god løsning, idet vi risikerer at renovation ikke vil køre,
at post ikke vil køre, pakkepost ikke vil køre. Redningskørsel, brandkørsel, udrykning vil blive
forsinket, så der måske opstår farlige situationer.
MEDIER
Gert har bedt mig lige at ridse op hvilke medier PGF benytter sig af:
På hjemmesiden under Kontakt er der 1 link til PGF Facebook og 2 til kontakt til Pedersdal
Grundejerforening.
1. “Facebook Pedersdal (PGF)” er alene til kommunikation mellem medlemmer og ikke til

svar fra bestyrelsen. En tak skal lyde til den altid sobre tone.
2. “Kontakt til Pedersdal Grundejerforening” er alene til kommunikation fra medlemmer,
mæglere m.v. og bestyrelsen.

3. “Opdater dine personlige oplysninger” er alene til at rette dine oplysninger, f.eks. ny
hjemadresse, nyt tlf nr, ny mailadresse.

