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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 29. Dec 2019 åbne punkter 

• Trifoliumvej : Rabat slået for ejers regning, Frivilligt forlig 

Ad 1.: Referat godkendt. Michael tager aktion på åbne punkter. 
 

2. Generalforsamlingen 

•  Indkaldelse 
•  Afholdelse 

Ad 2.: Generalforsamling udsættes til 2021 med baggrund i Covid-19.  

Når der foreligger konkrete retningslinjer fra regeringen for større forsamlinger, 
fastsættes en dato og indkaldelse udsendes 30 dage før den fastsatte dato.  

Forslag til førstkommende generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen via mail. 
Opslag om udsættelse sættes i Ugeavisen og Folketidende Michael tager action.  
 

3. Bestyrelsens arbejdsopgaver og fordeling. 

Ad 3.: Ingen ændringer - alle overholder opgavefordelingen. 
 

4. General Information om ting der er sket siden  

• Info fra alle bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 4.: Digelaget: Der er lavet udkast til vedtægtsændringer, som endnu ikke er 
godkendt. Gert og Michael er med i den oprettede Facebook gruppe. 

Bustider for 2020 er vedtaget og bliver lagt ud på hjemmesiden. Opfordre på 
hjemmesiden til brug af busserne. 

Vedr. solceller i stedet for de tidligere planlagte vindmøller, er der et OK fra 
Pedersdal Grundejerforening. 

Rådyr kørt ned på området, det viste sig, at det var svært at komme af med det 
døde dyr, da vejene er private fællesveje har hverken kommunen eller Falck pligt til 
at tage aktion. 



  

Referat fra Bestyrelsesmøde Lørdag den 23. Maj 2020 

 

Deltagere: Michael Munk, Gert Gulløv, Mona Jacobsen, Hans Erik Trolle, Jørgen Brønlund, Jørn Boesen, 
Henriette Mikkelsen 

Afbud: Ingen 

 

______________________________________________________________________________ 
  Webadresse: www.pgf.dk 

Det er konstateret, at der på Lævej er store træer der er i fare for at vælte og 
derved ramme de omkringliggende huse. Da området er fredet og ejet af 
Naturstyrelsen kan Grundejerforeningen ikke fælde de omtalte træer. Michael tager 
kontakt til Naturstyrelsen. 

Trampesti til Marrebæk: Gert har været i kontakt med skovfogeden, og det forlyder 
at trampestien vil være færdig en gang til sommer. Det er planen at den skal 
anlægges langs med Fuglereservatet. 

Cykelsti: Gert har lavet et indlæg til Folketidende og Kommunen vedr. cykelsti langs 
med ringvejen, cykelstien var på budgettet for 2020, men er nu taget af budgettet til 
fordel for andre projekter og der forligger ikke noget om, at cykelstien er sat på 
budgettet for 2021. 
 

5. Regnskab – Gennemgang af 2019/2020 regnskabet 

• Medlemmer i restance 
• Årsregnskabet 2019 – udgifter 2020 
• Info vedr. regnskabet fra Jørn 

Ad 5.: Regnskabet gennemgået og godkendt. Der er pt 4 restanter. 

 
 

6. Veje – Rabatter – Stier – Rødder 

• General snak om tilstand og issues i vores område 
• Bump 

Ad 6.: Alle stier er ryddet for rødder og vedligeholdt.  
Der har været store problemer med støv fra vejene pga. det tørre vejr. 

Bump på Sølvpoppelvej og Tjærenellikevej er anlagt som et forsøg sommeren over, 
hvorefter de bliver fjernet igen. 

 

 

 



  

Referat fra Bestyrelsesmøde Lørdag den 23. Maj 2020 

 

Deltagere: Michael Munk, Gert Gulløv, Mona Jacobsen, Hans Erik Trolle, Jørgen Brønlund, Jørn Boesen, 
Henriette Mikkelsen 

Afbud: Ingen 

 

______________________________________________________________________________ 
  Webadresse: www.pgf.dk 

7. Information vedrørende vores nærområde 

• Michael og Gert informerer 

Ad 7.: Ikke noget nyt. Der har ikke været møde hverken i Strand Grundejerforeningen 
eller med kommunen pga. corona-krisen.  

 
 

8. Fokusområder 2020 

• Ingen fokusområder fastsat i 2020 

Ad 8.: Ingen fastsættelse af fokusområder for 2020.  

Bestyrelsesmøder, det er besluttet at invitere suppleanter med til bestyrelsesmøder i 
fremtiden.  
 

9. Eventuelt 

Ad 9: Michael er blevet kontaktet af beboere vedr. et fjernet hegn samt klage over 
store sten på vendeplads. Vedr. det fjernede hegn har Michael anbefalet at beboerne 
kontakter hegnstilsynet for en afklaring.  

Jørgen undersøger hvad det vil koste at fjerne asfalten på Stolt Henriksvej ud mod 
Ringvejen og sætter arbejdet i gang, hvis pris er rimelig. 

Bestyrelsen har købt et partytelt 3 x 6 meter, som kan lånes af medlemmer af PGF. 
For udlån kontakt Jørgen Brønlund på tlf. 21 73 30 29 


