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Referat 

 

1. Opfølgning fra sidst og sidste nyt (Michael)  

• -  Michael har kontaktet Ebbe for en snak om Strandgrundejerforeningerne  
o Det er besluttet at genoptage møderne mellem kommunen og formændene i de 

involverede grundejerforeninger 
• -  Formandskabsmøde i september for Grundejerforeningerne på Marielyst  

o Grundejerforeningerne har problemer med vedligeholdelse af vejene,  
o Der er lavet bump på nogle af vejene Uden forudgående projektanalyse, det kan 

overvejes at PGF gør det samme og evt. vælger samme løsning, som er 
nedgravning af bjælke til opbygning af bump, fordele og ulemper skal vurderes 
bl.a gener under vedligeholdelse af vejene. Et evt. forslag om etablering af bump 
skal fremlægges og vedtages på en generalforsamling. 

o Formandskabet har indsendt brev til kommunen vedr.  hastigheden på ringvejen 
og alle indfaldsveje, fra Sildestrup til Bøtø Skoven,  det er foreslået at farten 
nedsættes til 50 km 

• -  Cykelsti eller 2+1, Er først på planen for 2020  
o Michael og Gert kontakter Kommunen for møde om cykelsti med udgangspunkt i 

Bøtøskoven 

2. Opfølgning fra sidst: Veje (Jørgen)  

• -  Jørgen orienterer om aktuel status  
o Som vedtaget på generalforsamlingen, er Sølvpoppelvej nu blevet etableret som 

grusvej og den samlede pris er landet på 84.360 + moms. Der er ikke noget at 
bemærke til de øvrige veje.  

o Der var arrangeret et møde for alle vejformænd i Grundejerforeningerne i 
Marielyst, møde for at erfaringsudveksle, deltagelsen var dog beskeden. Michael 
tager det op i Formandskabet om samarbejdet mellem vejformændene skal 
prioriteres. 

o Vedr. huller i asfalten ved Stolt Henriksvej og Ringvejen tager Jørgen kontakt til 
vognmanden for reparation. 

• -  Jørgen nyt om nye skilte og logoskilt bestilles til Jørgen bil 
o Michael bestiller logoskilte til Jørgens bil.  
o Etablering af skiltning med 20 km hastighed på eksisterende skilte, som forsøg 

bestilles der nye skilte med 20 km til eksisterende standere i området. Jørgen 
bestiller skilte. 

• -  Vejbump/chikaner efter pålægning af perlesten (Håndbog GBK)  
o Er skudt til hjørne 
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3. Opfølgning fra sidst: Rabatter, kvas m.v. (Henriette & Mona)  

• - Sanktionsmuligheder (reelle) 
o Sanktionsmuligheder iht. Grundejerforeningens vedtægter 

• - Hvor hårdt skal vi gå til den ? 
o Rundering 1 gang årligt, evt. kontakt hvor relevant og sanktioner iht. 

Grundejerforeningens vedtægter 

• - Hvem har ansvar og påtaleret i bestyrelsen? 
o Mona og Henriette tager sig af den årlige rundering vedr. udhængende grene, 

rabatter og stier samt kvas/haveaffald 

4. Økonomi (Jørn)  

• - Opdatering af medlemskartotek vedr. mailadresser 
o Det besluttes at checke up inden næste møde og der tages stilling til om det er 

umagen værd at sende brev ud til grundejerne 

• - Regnskab til dato 2017  
o Fremlagt 

• - Debitorer  
o  Ingen – super flot 

• - Backup Jørn 
o Afventer en afklaring  

• - Fuldmagt bank 
o Jørn iværksætter fuldmagter til Gert og Jørgen og Michael 2 i forening. 

5. Ny hjemmeside + one.com (Gert)  

• -  Erfaringer med ny hjemmeside  
o God med mange positive tilbagemeldinger 
o Gert får adgangskoder til hjemmesiden og evt. navn på kontaktperson fra John 

Holm 
• -  PGF på Facebook – hvem er ansvarlig for indhold 

o Medlemmer af Facebookgruppen kan lægge opslag ud 
o Diskussioner skal så vidt muligt undgås 
o Jørn er administrator i forhold til indhold 

• - One.com er nedlagt og ikke tilgængelige mere. 

6. Busser (Gert)  

• -  Der er afholdt nyt møde i busgruppen vedr. shuttlebus 6/10-2017 
o Oplægget er, at bus 742 afløses af en shuttlebus. Busgruppen er i fuld gang med et 

oplæg til Guldborgsund Kommune 
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7. Campingvogne   

• - Flere Campingvogne på grunden 
o Bestyrelsen kan se det stigende problem med campingvogne på 

sommerhusgrundene og udarbejder et forslag til klare regler, som vil blive taget op 
på Generalforsamling 2018. 

o Bestyrelsen er blevet kontaktet af grundejer. vedrørende campingvogne og 
trampoliner og holdningen til disse. Michael besvarer henvendelsen. 
 

• 8. Eventuelt    

• - Vedligehold af kanalerne og vedligehold af kommunale rabatter Trolle 
o Kanalerne beskæres i efteråret iflg. Michael. Der er møde Landvindnings Laget d. 

18.okt. Gert deltager 
o Gert tager fat i Jim Dahlhof Hansen vedr. problemer med vand på marken 
o De kommunale rabatter er ikke blevet slået i år, dette bevirker at der står vandspejl 

på ringvejen. Der mangler reparation af huller i de kommunale veje  

• - Naturfonden  
o Bøtø Skoven: Alle køer er nu sat ud. Det vides ikke hvornår hestene bliver sat ud.  
o Borde og bænke er sat ud. Evt. bord og bænke i ”flyverskjul”.  
o Der arbejdes på at få etableret en markeret sti ud til diget. 
o Forslag om opsætning af skraldespande på arealet: behandles på næste møde i 

gruppen. 
o Forslag om jagt på området: Forslaget nedstemt. 
o Der bygges et læskur til dyrene ved den gamle kviehusplads. 
o Guldborgsund og Naturfonden er ved at være færdige med oversigten over området 

vedr. registrering af de forskellige fugle-/dyrearter og insektarter. 
o Parkeringspladsen: Her vil man gerne lave et udenomsareal med et fritidsområde. 
o Der arbejdes på at lave en sti fra Bøtø Skoven til Gedser landevej 

 

Næst Møde 
24. februar hos Michael kl 9:00 


