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1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 28. december 2020 

• Åbne punkter fra sidste bestyrelsesmøde 

Ad 1: Referat godkendt. Ingen åbne punkter. 

2. General Information om ting der er sket siden  

• Info fra alle bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 2:  

Møde med Strandgrundejerforeningen. Kommende møde med 

kommunen, udsat pga. Covid-19. 
Møde med digelaget, der er Årsmøde i digelaget 20 juni og alle opfordres 

til at deltage.  

Samarbejde med Guldborgsund, Frederik Cordes i forbindelse med 
forslag om opsætning af et udsigtstårn i skoven samt en trold i 

Kæmpeskoven. 

Det er konstateret at der er aflæsset kvas/træer på Lævej, der tages 

kontakt til grundejer om at få det fjernet. 

Ingen yderligere info 

3. Regnskab – Gennemgang og godkendelse af 2020 regnskabet 

• Medlemmer i restance.  

• Årsregnskabet 2020 (2019) 

• Info vedr. regnskabet fra Jørn 

Ad 3:  

- Medlemmer i restance: 1 

- Årsregnskabet 2020 er endeligt godkendt 12. juni 2021 og er klart til 

Generalforsamling. 

- Perioderegnskab: Gennemgået og godkendt 
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- PGF har en stor egenkapital pga de pt. begrænsede udgifter til 
vedligeholdelse af vejene. Det vurderes at der er økonomi til en 

kontingentnedsættelse. Eventuel kontingentnedsættelse fastsættes på 

Generalforsamlingen. 

4. Veje – Rabatter – Stier – Rødder – Bump - Skilte 

• General snak om tilstand og issues i vores område 

Ad 4: Veje: Støv 

Rabatter, Stier og Rødder: Mona og Henriette tager en runde.  

Det henstilles til at alle grundejere sørger for at beskære/klippe iht. 
gældende regler fastsat af kommunen. Kommunens retningslinjer kan 

findes på hjemmesiden. 
Ligeledes henstilles det til grundejerne at sørge for at alle stier er 

farbare. 

Bump: Diskussion om bump, det er midlertidigt besluttet at afvente.  

Der påføres støvbinder for at minimere støv, det besluttes at der kun 

påføres støvbinder på Trevlekronevej og Sølvpoppelvej. 

Skilte: Det besluttes at det der laves 4 gule Støvskilte på spyd til de 

store indfaldsveje. 

5. Information vedrørende vores nærområde 

• Michael og Gert informerer 

Ad 5: Info under pkt. 2 og 8 

6. Hjertestarter  

• Info vedrørende Hjertestarter 

Ad 6:  

Der er via Hjerteforeningen blevet samlet ind til 2 hjertestartere, den 
ene sættes op ved Bogskabet, den anden er foreslået opsat på Stolt 

Henriksvej ved pumpestationen, Michael tager kontakt til 

Hjerteforeningen for opsætning.  
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Der er desuden søgt støtte hos lokale erhvervsdrivende, med positiv 

tilbagemelding. Abonnement på vedligehold/tilsyn på ca. 3000 kr pr. år 
pr. Hjertestarter, dækkes af PGF. 

Der vil blive tilbudt undervisning i brug af hjertestarter, tilbuddet slås op 

på hjemmeside, Facebook og mail. 

 

7. Generalforsamling 

• Der afholdes Generalforsamling 2021, lørdag d. 14 august og 

afholdes på Oldfruen, Brunch: kl 9:00 – 10:00. 
Generalforsamling: kl 10:00  

• Indkommet forslag 2019 

• Opstilling af bestyrelsesmedlemmer - Suppleanter – Revisor 

Ad 7:  

Der er bestilt hos Oldfruen 09:00 – 13:00. Der er plads til ca. 90 som 

personer. 

Info vedr. Nabohjælp tages først med på Generalforsamlingen i 2022. 

Der har ikke været anmeldt indbrud i området i 2020 

Indkommet forslag:  

Vedtægtsændring vedr. beskæring af træer, regler for højde. Forslaget 
tages med på Generalforsamlingen, og forslagsstilleren anmodes om at 

fremlægge forslaget på Generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ikke 

anbefale forslaget til afstemning. 
 

Bestyrelsen: Alle er på valg. Per Hardinger opstiller som 
bestyrelsesmedlem. Hans Erik Trolle opstiller som suppleant. Flemming 

Mikkelsen genopstiller ikke som revisor. 
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8. Eventuelt 

Ad 8:  
- Gert Gulløv har haft kontakt til vej og park i Guldborgsund Kommune 

vedr. udskiftning af vejskilte der ikke længere kan ses i mørke, de er i 
gang med udskiftning. 

 
- Info fra Følgegruppen Bøtø Skoven: Der planer om et naturrum i den 

nordlige del af skoven, som vil fungere som velkomst og 
formidlingssted, incl. madpakkehus i stil med det ved Marrebæk 

pumpestation. 

 
- Hjemmeside og Facebook: Der er stillet forslag om, at opslag der 

berører/kommer fra et bestyrelsesmedlem, der lægges op på 
Hjemmesiden eller på Facebook skal gennemgås og godkendes af 2 (en 

udarbejder og en godkender). 


