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Udsættelse af ordinær Generalforsamling den 8. august 2020. 

Bestyrelsen i Pedersdal Grundejerforening har på bestyrelsesmøde 
den 23. maj 2020, med baggrund i Covid-19 pandemien, besluttet af 
udsætte den ordinær generalforsamling for Pedersdal 
Grundejerforening for 2020 til 2021.  

Når der foreligger endelige retningslinje fra regeringen, og det 
betegnes som generelt sikkert igen at være forsamlet, fastsættes en 
dato og indkaldelse udsendes 30 dage før den fastsatte dato. 

Bestyrelsen prioriter sikkerheden for vores medlemmer højest. 

Har i spørgsmål eller andet der under normale omstændigheder ville 
have været behandlet på vores Generalforsamling, og som i mener 
ikke kan udsættes er i altid velkommen til at kontakte os på mail 
post2@pgf.dk     

Forslag til førstkommende generalforsamlingen skal sendes til 
bestyrelsen via mail på post2@pgf.dk     

Digelaget 

Digelagets årsmøde er blevet aflyst p.g.a. Covid-19, Facebook 
gruppen Det falsterske diges forfald, havde ellers indgivet forslag til 
vedtægtsændringer, men det ser ud til at Digelagets enevælde 
fortsætter lidt endnu. Vi følger udviklingen med særlig fokus 
renovering af og cykling på diget. 

Vi opfordrer alle til at, melde sig ind i gruppen for at lægge størst 
muligt pres på en ikke lydhør Digelags bestyrelse. 

Bøtøskoven 

Bøtøskoven er blevet et tilløbsstykke med et besøgstal på 75.000 
mennesker i 2019.  

Cykelstien langs med ringvejen fra Godthåbs Alle til Bøtøskoven var 
på budgettet for 2020, men er nu taget af budgettet til fordel for 
andre projekter blandt andet oprensning af sejlrende til fritidssejlere 
og elladestandere. Det undrer os en del, med 75.000 besøgende. Vi 
har i Folketidende og Kommunen stillet os uforstående overfor 
prioriteringen, vi snakker jo om liv. Vi vil blive ved at presse 
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kommunen for cykelstien, men der forligger ikke noget om, at 
cykelstien er sat på budgettet for 2021. 

 

Trampesti   

Den kommunale trampesti der ska gå fra Bøtøskoven til Marrebæk 
og gennem vores område ved Tidselvej og Lævej og ved 
fuglereservatet, er blevet forsinket, dels p.g.a. Covid-19 og dels 
noget praktik med lodsejerne. Det forlyder at trampestien skulle 
blive færdig til sommer, så vi glæder os til endnu en grøn aktivitet i 
vores område. 

 

Offentlig bus 

Bustrafikken for 2020 er vedtaget af kommunen, og vi kan igen i år 
regne med at fastboende og turister kan komme til og fra området. 
Men det er ved at være sidste chance, der skal være 2000 passager 
(sidste år var der 1000) hen over sommeren, eller er det nok farvel 
til turistbus til Bøtø, så hvis du ønsker at beholde offentligt transport, 
så tag bussen engang i mellem, så kan du også tage en genstand 
mere når du er ude og spise eller drikke. 

Stolt Henriks vej 

Vi har besluttet at fjerne den sidste rest af asfalt på Stolt Henriks vej 
ved Pedersdal gården, Asfalten er for gammel og for svær at 
vedligeholde. 

Solcelle anlæg  

Der er planlagt opførsel af solcelle anlæg på de nærtliggende marker 
bag ved Godthåbs Alle op mod Marrebæk. Bestyrelsen er blevet 
informeret, men har ikke umiddelbart indvindinger til projektet. 

Vejene 

Vores veje og stier er gennemgået og vi har fået fjernet en del store 
rødder på vores stier der har været til gene for vores gående. 
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Der har p.g.a. det særdeles tørre forår, været en del problemer med 
støv på vores veje. Der er pålagt ekstra støvbinder, men det har ikke 
haft den fuldt ønskede effekt.  

Vi skal forvente at der i 2020 sommeren vil blive flere besøgende på 
Bøtø p.g.a. rejse restriktionerne i forbindelse med Coved-19. Derfor 
en opfordring at vise særlig hensyn på vejene og i vores område.  

 

Det blev derfor besluttet at lave en midlertidig prøveordning med 
bump på Sølvpoppelvej og Tjærenellikevej. Det har haft den ønskede 
effekt, men som vi også frygtede, begynder folk at køre andre veje, 
og flytte støv og hastighed over på andre veje, hvilket jo ikke er 
hensigten. 

Når sommeren er ovre, vil bumpene blive fjernet og evalueret i 
bestyrelsen. 

 

Hjertestarter  

Vi har ansøgt Trygfonden om Hjertestarter igen, men har for 3 år i 
træk fået afslag. 

 

Formandsskabet i Strand Grundejerforeningerne og 
Kommunen 

De planlagte info møder med Kommunen og Strand 
Grundejerforeningerne er blevet aflyst p.g.a. Covid-19. 

 

Regnskab for PGF 2019 

Regnskabet er gennemgået og godkendt af revisor og bestyrelsen. Vi 
har ingen bemærkninger til regnskabet. 

Der er pt. 4 restanter. 
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Nabohjælp 

Bestyrelsen opfordrer alle vores ejere til at tilmelde sig nabohjælp. 
Vi har opsat ekstra Nabohjælp skilte i vores område, og håber det 
har en præventiv virkning. Ser i noget der ikke er som det skal være 
så send en mail så vi kan gøre noget ved det. 

Partytelt 

Bestyrelsen har købt et partytelt 3 x 6 meter, som kan lånes af 
medlemmer af                                     PGF. For udlån kontakt Jørgen 
Brønlund på tlf. 21 73 30  

 

Bogskab 

Bogskabet er blevet en rigtig succes, der er flittigt besøgt både for at 
låne og sætte egne læste bøger ind.  

Husk også at bogskabet har information fra bestyrelsen inde til 
venstre i skabet om, f.eks. Bestyrelsesmøder, Generalforsamling, 
m,v,  

 

 


