
Referat af Bestyrelsesmøde lørdag den 22. oktober 2016 kl. 9.00 hos Jørn Boesen, Torillisvej 13 
 

Til stede var Michael Munk, Jørn Boesen, Jørgen Brønlund, Henriette Mikkelsen, Ann Charlotte Bentzon, 
Mona Jacobsen, Hans Erik Trolle, Gert Gulløv 

Dagsorden: 

1. Opfølgning fra Generalforsamling (MICHAEL) 

- Stolt Henriksvej dræn: Michael kontakter Helge for information 

2. Opfølgning fra sidst: Rabatter, hegn brændbart kvas (JØRGEN/AC) 

Henvendelser til grundejer i Marielyst Grundejerforening, har været uden effekt. Der er nu rettet 
henvendelse til Lolland-Falsters Brandvæsen & Guldborgsund Forsyning. 

AC har undersøgt hvordan Guldborgsund Kommune forholder sig til placering af campingvogne hhv. 
med og uden nummerplader. Det mindste der forventes i foreningen er, at de opstillede materialer 
holdes rene og vedligeholdte, jf. i øvrigt nye vedtægter. 

- Bestyrelsen involverer sig i ikke placering af campingvogne på grundene. Placering aftales naboer 
imellem. Campingvogn skal være indregistreret og vedligeholdes.  

- Forespørgsel på trådhegn i skel på Sølvpoppelvej: Grundejer retter skriftlig henvendelse til 
grundejerforeningen (Mona tager kontakt til grundejer) 

3. Økonomi (JØRN) 

Herunder drøftelse at regulering af interne ydelser. (Udlæg morgenbrød) 

- Ingen kommentarer 
   

4.Drøftelse af chikaner på de 4-7 store veje (evt. forsøg på en enkelt vej) 

Der blev på generalforsamlingen udtrykt ønske om chikaner/vejbump på de store veje. Bestyrelsen 
fortalte, at det er noget af et show at få alle tilladelser på plads, men et testforsøg kunne måske 
drøftes. 

- Forsøg med chikane på Trevlekronevej. Undersøge hvad det koster at leje chikaner (Michael) 
- Undersøge hvad det koster at lave chikaner af brøndringe/cementrør. Checke hvad et 

hastighedsskilt koster incl. stander (Gert)  



5. Administration af hjemmeside + one.com samt fordeling af opgaver i bestyrelsen (MICHAEL)  

Problemer med vedligeholdelse af både hjemmeside og one.com. Hjemmesiden opdateres pt. af 
Jørgen Jørgensen efter henvendelse fra Gert og Michael  

• Gert og Michael besvarer alle henvendelser fra hjemmesiden og one.com.  
• Mona tager kontakt til grundejere efter henvendelse fra tilsynsførende 
• Mona opdaterer brugerlisten PGF.dk og one.com (husk check af mail fra ejd. mgl.) 
• Gert godkender nye brugere 
• Gert lægger info på hjemmesiden 

I 2016 skal mulighederne for et nyt system undersøges.  
Det samlede arbejde er rimelig tidskrævende og endelig løsning for administration og vedligeholdelse 
skal findes. 

- Der skal laves en kravspecifikation til et nyt system, denne kravspecifikation udarbejdes som et 
oplæg fra Michael, Gert og Jørn, som tiltrædes af bestyrelsen, hvorefter der indhentes tilbud fra 3 
udbydere. 

Michael iværksætter inden vi går til 3 udbydere, at få integreret mail og tlf. nr. fra PGF brugerkartotek 
og fra one.com til medlemslisten fra Jørn Boesen, således at vi har et samlet ajourført kartotek.  
Dette vil evt. blive udført eksternt efter regning. Overslag skal forinden igangsætning tilgå bestyrelse 
til godkendelse. 

- Arbejdsopgaver: Iht. liste Jørgen Brønlund som ny vejformand 

6. Evt. 

- Vedr. vand på vejen fra Wiesesmindevej til Bøtøskoven: Jørgen Brønlund tager billede og sender. 
Tager kontakt til teknisk forvaltning/sender oplæg fra Hans Erik Trolle 

- Test af perlesten på et lille stykke af Trolliusvej 

Næste møde: 11. Februar 2017 kl. 10:00 hos Henriette

http://one.com

