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Bestyrelsesmøde lørdag den 19. marts 2011 kl. 09.00  

hos Gert Gulløv, Tornbladvej 27. 
 

Dagsorden: 

1. Opfølgning af tidligere beslutninger. 

Ingen. 

2. Løbende sager: 

2.1. Henvendelse om snerydning. 

I relation til snerydning, hvor bestyrelsen har fået en uformel henvendelse om 
opkørt græs, er det bestyrelsens opfattelse, at det må grundejerne selv 
reparerer. 

Med hensyn til snerydning, er det gået rigtig fint denne vinter. Der er blevet 
ryddet sne, de steder hvor der har været synlige tegn på aktivitet, såsom 
kørespor. Har der været brug for yderligere privat rydning, har 
telefonnummeret til Jørgen Grønlund været tilgængeligt på 
grundejerforeningens hjemmeside.  

2.2. Hustilsynets meldinger er mange. Især ulåste døre, åbne vinduer og 
frostsprængte vandrør. 

Der har været utroligt mange henvendelser fra hustilsynet vedr. ovenstående. 
Det er et stort arbejde at finde oplysninger vedr. privat adr. og tlf..nr., denne 
service vil fremover kun blive ydet til medlemmer, der er oprettet på 
foreningens hjemmeside. Grundejerforeningen opfordrer alle medlemmer om, 
at tilmelde sig foreningens hjemmeside med hjemmeadresse og tlf. nr.  

2.3 Stolt Henriksvej 117.  

En gruppe borgere har klaget over en militærvogn, der henstod på 
ovenstående adr. Kommunen har pålagt ejerne at lovliggøre forholdet inden 
15.4.2011, ellers vil der blive varslet påbud.   

3. Økonomi: 

     Status for 2010. 

     Kassereren gør regnskabet klar til revisoren i april måned.  

4. Nye tiltag. 

 4.1 Eventuel brug af Betalingsservice. 
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Kasseren har undersøgt muligheden for at bruge betalingsservice. Servicen vil 
fremover blive brugt til at opkræve kontingent.  

 Kontingent for 2011 og 2012 vil blive opkrævet i maj 2011.  

     4.2 Evt. opstilling til Guldborgsund forsyning. 

     Ingen i bestyrelsen har overvejet ovenstående. 

     4.3 Engagement af protest mod drukferie på Marielyst. 

Bestyrelsen henstiller til formandskabet, at give udtryk for modvilje mod     
organiserede drukferier på Marielyst.   

5. Vejene. 

 5.1. Information om vejbelægning efter snak med Marielyst 
Vognmandsforretning. 

      
     Vejene bliver kradset op, og der bliver lagt ny belægning inden påske.  
       
 5.2. Kommunikation med Kommune - eller mangel på samme. 
       
      Kommunen har meget lang ekspeditions tid på forespørgsler, pt. 7 måneder. 

Efter yderligere forespørgsel om opsætning af 2 skilte med vejnavne, vil disse 
blive opsat i foråret (forhåbentligt).   

 
 5.3. Forslag til at få flere til at tilslutte sig hjemmeside. 
       
     Formanden vil ændre hjemmesiden, så den bliver mere aktiv og attraktiv for 
tilmeldte brugere.  

 

6. Eventuelt.     

    Generalforsamling vil blive afholdt den 6.8.2011 på Lupinen.    

7. Næste bestyrelsesmøde. 

    14.5.2011 hos Tom Jensen. 


