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Referat 

 
 

1. Opfølgning fra sidst og sidste nyt (Gert) 

- Generalforsamling 2017 er fastsat til lørdag den 12. august 2017. Forslag til samme, skal 

være bestyrelsen i hænde senest 1. juni. 

- Den Danske Naturfond har erhvervet Bøtø Plantage 

 

Ad. 1:  

- Marielyst Kro er booket, Michael følger op 

- Der bliver indbudt en fra kommunen til at fortælle om Naturfondens projekt / Anitha på 

Generalforsamlingen. 

 

 

2. Opfølgning fra sidst: Veje (Jørgen & Gert) 
 

- Jørgen orienterer om aktuel status 

- Alle veje afrettes og belægges med et tyndt lag perlesten, ca. 1-2 cm. 

- Gert kontaktet kommunen for afretning af rabatter på Sølvpoppelvej 

- Sølvpoppelvej knusning af asfalt og reetablering med SF sten og hævning 

- Chikaner (Håndbog GBK) Drøftelse af vejbump/chikaner afventer pålægning af perlesten. 

 

Ad. 2:  

- Torilisvej er blevet hævet da vand ikke kunne løbe af til rabat 

- Alle veje skrabes inden der pålægges perlesten efter Påske 

- Sølvpoppelvej: Pga. meget vand på vejen ved regn, har vi undersøgt om rabatterne på 

kunne sænkes, det kan ikke lade sig gøre, uden en stor udgift, da det skal køres på 

Kommune Kemi.  

- Det blev også drøftet at eksisterende asfalt knuses, pålægges et lag betonsten og sidst 

perlesten. Dette er en dyr løsning, derfor blev forslaget skudt til hjørne, da det i så fald 

skal tages op på en Generalforsamling.  

- Det blev i stedet for drøfet, at der etableres dræn på det laveste punkt på vejen i krydset 

Timinavej og Sølvpoppelvej. Gert indhenter tilbud 

- Sidste regnskyl var brøndene på Tidselvej stoppet, hvorfor brøndene på Timianvej 12-16 

ikke kunne komme af med vandet, og 2 grunde stod under vand.  

- Etablering af chikaner er undersøgt og det må konstateres at det er både for dyrt og for 

omfattende at etablere, hvorfor forslaget er skrinlagt. 

- Der har efter regnskyl i maj været en del vand på mark, som også gik ud på stien. Vi har 

haft kontakt til Kommune og Guldborgsund forsyning, som lovede at sænke den nordlige 

brønd med 10 cm.  
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3. Opfølgning fra sidst: Rabatter, kvas m.v.  (Henriette & Mona) 

- Mona og Henriette tager en forårsrundering efter påske og tager om nødvendigt kontakt. 

Ad 3: 

- Mona og Henriette tager en runde efter Påske og kontakter ejere hvis nødvendigt 

 

4. Økonomi (JØRN) 

- Regnskab til dato 2017 

- Debitorer 

 

Ad 4.: 

- Regnskab gennemgået og godkendt 

- 28 debitorer 

- Pedersdal Grundejerforening er nu medlem af Sydfalster Turist og Erhvervsforening 

 

5. Administration af hjemmeside + one.com og logo (Gert)  

- Opfølgning fra sidst på eksisterende hjemmeside 

- Opdatering til ny hjemmeside er tæt på færdig og logokonkurrencen er nu afgjort.  

- Demo af ny hjemmeside 

- Pedersdal Grundejerforening er nu på Facebook  

- Logo, Jørgen bil, vindshelljakke m/logo & t-shirt til Jørgen og tilsynsmand og evt. Til 

Bestyrelsesmedlemmer at hensyn til evt. personlige henvendelser. Michael undersøger 

pris m.v. 

Ad. 5: 

- Gennemgang af prototype af den nye hjemmeside. Gert sørger for, at de aftalte rettelser 

bliver foretaget. 

- Gammel hjemmeside og one.com nedlægges 6. April,  

 

6. Busser (Mona) 

- Der er afholdt møde i busgruppen vedr. busser. ? 742  fremtid  ? Shuttlebus 

Ad. 6: 

- Bus 742 kører til og med 2018 herefter uvist, kun 3 med bussen i gennemsnit pr. afgang. 

- Grundejerforeningerne har foreslået at der etableres en shuttlebus, som skal køre flg. 

rute: Væggerløse gadekær, Torvet, Bøtøvej, Humlevænget, Bøtø Ringvej, Torvet, Stovby 

Ringvej, Enebærvej, Falkevej, Elkenøre Øvej, Marielyst Strandvej, Væggerløse Gadekær. 

Bussen skal passe med bus 740 og der er foreslået timedrift i sommerhalvåret (Juni – 

August) og 2 timers drift i vinterhalvåret (September – Maj). Økonomi undersøges. 
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7. Strandkirken 

- Tilskud til drift af Strandkirken 

Ad. 7: Tilskud til Strandkirken er droppet, da kirken selv har fundet de nødvendige midler. 

 

8. Oprydning Lævej 

- Udført 11. Marts  

Ad. 8: 

- Der er udført fællesarbejde af bestyrelsen, væltede træer og udhængende grene er ryddet 

væk/omdannet til flis. 

 

9. Eventuelt 

- Sti rundt om marken har fået mange positive tilkendegivelser. 

- Skilte med logo ved indfaldsveje 

 

Ad. 9:  

- Der er nu en fin sti rundt om marken, som vedligeholdes 2 gange årligt. 

- Forslag om skilte ved indfaldsvejene med grundejerforeningens logo. Der er delte 

meninger i bestyrelsen, forslaget afventer nærmere diskussion af skiltestørrelse og pris. 

 

Næste møde den 17. Juni kl. 9:00 hos Gert 

 


