
 

Bestyrelsesmøde lørdag den 9. januar 2016 kl. 10.00 
 
Tilstede:  
Michael Munk, Jørgen Brønlund, Gert Gulløv, Mona Jacobsen, Hans Erik Trolle og  
Ann Charlotte Glæsel Bentzon 
 
Dagsorden: 
 
1. Opfølgning fra sidst: Vindmøller - opdatering og evt. respons på ny høring (MICHAEL) 
  
3 nye steder til opførelse af vindmøller. Alle tidligere indsigelser er gældende. Lodsejerne på Lolland 
vil have længere vinger. Socialdemokraterne har ændret holdning  for vindmøllerne. Nu kun 300 m til 
Natura 2000 områder (tidligere 600 m). høringsperiode udløber mandag den 11. januar 2016. Gamle 
høring gennemlæses igen og evt. ny indsigelse laves. Vi har ikke set offentliggørelse af disse 
ændringer! 
 
2. Opfølgning fra sidst: Vand på marken 
 
Fortsat store problemer med vandmasser på især den sydlige del af marken. To grunde har haft vand 
i huset. Kommunen kontaktet igen; der har været besigtigelse af området. Teknisk Forvaltning vil 
anbefale etablering af to brønde, genetablering af brønden ved den nedrevne lade samt ændring af 
dræningsbrønd v. det gule hus (nr.?). Grundejerforeningen anbefaler grundejere at få lagt dræn på 
grundene, samt i visse tilfælde få kørt jord på. 
 
3. Opfølgning fra sidst: Beredskabstjenesten info samt brochure  (MICHAEL) 
 
Vi har modtaget udkast til informationsblade fra Lolland-Falster Brandvæsen. Disse lægges på 
hjemmesiden, når de er færdigudarbejdet. 
 
4. Opfølgning fra sidst: Nets – tegningsberettigede  (MICHAEL) 
 
Processen med ændring i tegningsberettiget er i gang. 
 
5. Opfølgning fra sidst: Forsikringer, behovsundersøgelse – ansvar, skade.   (MICHAEL) 
  
Skulle uheldet være ude, når bestyrelsen arbejder med f.eks. fældning, er tilbud indhentet, samlet 
årlig forsikringspræmie for en bestyrelse/forening < 4.000,- kr.  
 
6. Opfølgning fra sidst: Rabatter (Jørgen/AC) 
 
Der er en del visne og hældende træer, der kan udgøre potentiel risiko for skader. Vi anbefaler at 
grundejerne taler med hinanden om sådanne risici. Inkluderes i næste nyhedsbrev. I vækstperioden 
er der stadig problemer med høje rabatter. Opmagasinering af forskelligt materiel er stadig ikke tilladt, 
f.eks. entreprenørmaskiner m.v. 
 
7. Opfølgning fra sidst 
  
Reklamer på hjemmesiden: 2Tbyg er ophørt som annoncør. Øvrige annoncører fortsætter og der er 
betalt. 
 
8. Opfølgning fra sidst: Økonomi (MICHAEL i Jørn’s fravær)    
 
Budgettet overholdes, udgifter til veje mindre Mod at der bruges flere penge på hævning af 
brønddæksler i indeværende år samt de næste år indtil alle dæksler er hævet. 
Ingen restanter, bortset fra en enkelt afskrivning på én grundejer, der ikke har betalt i flere år. Flot 
arbejde af Jørn 



 

 
9. Løbende opfyldning af huller i veje 
 
Der opstår hurtigt huller i vejene, når de er våde. Et nyt tiltag kunne være etablering af frivillige, der 
henter stabilgrus og opfylder huller. En forsøgsordning etableres med bl.a. Gert Gulløv og Jørgen 
Brønlund. Skulle andre være interesseret i at hjælpe til, bedes I venligst kontakte Gert Gulløv. Indkøb 
af ”vejskraber” overvejes for at spare på vognmanden og materialer. 
 
 
10. Brønde - hvad er udført og hvad er planen fremover 
 
Arbejdet med at hæve brønddæksler er i gang, der er p.t. hævet 58 brønde og et tilsvarende antal vil 
blive hævet i 2016. 
 
 
11. Kloakering i relation til Marielyst    (GERT/ MICHAEL) 
 
Ingen handling – fra kommunens side er sagen skrinlagt. Bestyrelsen har rettet fejlagtig information 
fra Ebbe Edwardsen, Marielyst Grundejerforening i Folketidende. 
 
 
12. Strandgrundejerforeningen - orientering og opfølgning   (MICHAEL) 
  
Cykelsti ønskes stadig. Det er fortsat vores holdning, at man ”glemmer” grunde fra Wiesesmindevej 
og ud til Bøtø skoven. 
 
 
13. Administration og vedligeholdelse af hjemmeside incl. svare på spørgsmål ?    (GERT/ 
MICHAEL) 
 
Vedligeholdelse foretages af Jørgen Jørgensen. Gert og Michael besvarer alle henvendelser fra 
hjemmeside. 
 
 
14. Administration af one.com, - svare på mail, - rette adresser både i one.com.  (GERT/ 
MICHAEL) 
 
 Redigere brugerliste i PGF.dk, så det slår igennem begge steder, vil fremover blive udført af Mona. 
Michael besvarer alle spørgsmål eller sender dem videre til ansvarligt bestyrelsesmedlem. I 2016 skal 
input til nyt system undersøges for at gøre arbejdet tidsbesparende. 
 
 
15. Busdrift    (GERT/ MONA) 
 
Der er nu indført 1 ekstra busafgang på bus 742 sen aften efter PGF’s arbejdsindsats. Den 
nuværende rute er ad Torvet, Bøtøvej, Bøtøskoven, Bøtø Ringvej, Bøtø Møllevej, Bøtøvej, Torvet.  
Vi har i stedet foreslået Torvet, Bøtøvej, Bøtøskoven, Bøtø Ringvej, Holmegårdsvej, Torvet (nemmere 
adgang til Go-Kart, Fun- & Golfpark samt kortere gå-afstand til busstoppested fra området vest for 
Bøtø Ringvej). 
I 6 sommermåneder påtænkes indførelse af Shuttlebus fra kommunens side (fra Sildestrup til Bøtø 
Skoven) på timebasis med 10 daglige afgange.  
 
 
16. Eventuelt 
 
a. Det nye vådområde ved Tidselvej synes at have afhjulpet vand på grundene på Tidselvej. 
 
b. Vores vedtægter skal gennemses i 2016 for en mulig opdatering. 


