
Referat fra Bestyrelsesmøde lørdag den 7. juli 2018 

Deltagere : Hans Erik, Henriette, Jørn, Mona, Jørgen, Gert, Flemming, Michael 

 

 

______________________________________________________________________________ 

  Webadresse: www.pgf.dk 

1. Vejene & ny støvbinder spreder – JØRGEN 

 Vejene er i fin stand. Der er indkøbt en ny støvbinder, som nu er lagt på alle de større veje. 

Jørgen Brønlund har modtaget forslag om opsætning af enkelte visuelt større hastighedsskilte 
på 20 km. Umiddelbart tages der ikke aktion på forslaget, men det overvejes hvis det viser sig 
nødvendigt. Alle er enige om, at de nuværende skilte gør rimelig god gavn. 

2. Sydfalster Turist og Erhvervsforening – GERT 

Gert er kommet med Sydfalster Turist og Erhvervsforening som suppleant. Rikke Fabienke, 
Business Lolland Falster, er inviteret til Generalforsamlingen for, at orientere om særskilt tiltag 
overfor grundejere. 

3. Økonomi JØRN 

• Regnskab 2018: Gennemgået og godkendt 

• Budget: Godkendt 

4. Suppleanter m.v.  MICHAEL / JØRN 

Der skal findes en suppleant, da Peter Nerest ikke genopstiller. Bestyrelsen går i tænkeboks. 

5. Erfaringer fra Henriette og Mona’s tur rundt  

Ved den årlige rundtur blev der lagt 32 breve i postkasser, 3 kontaktet pr mail og 4 sendt pr. 
post vedr. udhængende grene el. haveaffald/kvas 

6. Generalforsamling – Beretning samt (praktik – hvem gør hvad) 

Henriette melder tilbage om deltagelse i generalforsamlingen, hvis er forhindret i at deltage, 
tager Mona og Michael imod og eventuel udlevering af stemmesedler. 

Indkaldelse til generalforsamling er sendt ud, lagt på hjemmeside og sat i udhængsskab. 

7. Eventuelt 
 
Michael har modtaget en forespørgsel vedr. et beløb på 250 kr. som fremgår af 
ejendomsskatten. Beløbet dækker ”Kystbeskyttelsesbidrag til Bøtø Nor og udvidelse af 
kanalen”, og iflg. spørgeren skulle beløbet være indført midlertidigt. 

Beløbet blev vedtaget ved Afvandingslagets Generalforsamling i 2013, dette bekræftes af 
bestyrelsesmedlem som deltog i Afvandingslagets generalforsamling i 2013, og beløbet blev 
indført som et fast bidrag til betaling via ejendomsskatten. 
 

Næst Møde: Generalforsamling 11. aug. 2018 


