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1. Godkendelse af budget for 2021 til arbejdsbudget for bestyrelsen pga. 

covid-19 
Ad 1: 
- Pga. Covid-19 har bestyrelsen gennemgået og godkendt Budget for 

2021 som et arbejdsbudget. Budget for 2021 er præsenteret på 
Generalforsamlingen 2019.  

- Budget for 2022 er tilføjet som langtidsbudget 
 

 
2. Regnskab 1/1 – 31/12 2020 
Ad 2:  
- Regnskab gennemgået og godkendt.  

 
 

3. Medlemskartotek 
Ad 3:  
- Grundejerforeningen har nu 371 mailadresser i medlemskartoteket, 

men der mangler stadig en del, Bestyrelsen opfordrer derfor alle til at 
opdatere egne grundejeroplysninger på hjemmesiden. 

 
 

4. Hvad gør vi med vejene i fremtiden, hvad kan Foreningen/bestyrelsen 
betale. 

Ad 4:  
- Bestyrelsen har vedtaget at udbetale et mindre honorar til 

Grundejerforeningens vejformand, iht. Grundejerforeningens 
vedtægter. Nærmere information vil blive givet på Generalforsamlingen 
2021. 
 

- Belægning af veje med stabilgrus: det er besluttet at få vognmanden 
til at køre lidt stabilgrus på enkelt veje i januar 2021 samt at køre 
perlesten på til foråret, om nødvendigt. 
 

 



        

Referat 

Bestyrelsesmøde 28. december 2020 

 

____________________________________________________________________________
__ 
  Webadresse: www.pgf.dk 

5. 2021 hvad har vi der skal følges op på? 
Ad 5:  
- Hegn på Trifoliumvej MICHAEL 
- Bisonokser i skoven  GERT 
- Møde op til Digelagets årsmøde (så mange medlemmer som muligt) 
- Nyhedsbrev skal sendes ud før Generalforsamlingen 2021 MICHAEL 
- Orientering om Sommerbussen: 743 kører igen i 8 uger gennem 

sommeren 2021 og er gratis, GERT informerer på hjemmesiden i juni 
- Møde med Guldborgsund kommune, opfølgning vedr. Cykelsti 

KOMMUNE 
- Møde med Strand Grundejerforeningen. Møde med Formands-skabet 

genoptages i 2021 KOMMUNE 
- Forslag om aktivitet f.eks i oktober med guide tur i skoven med 

indsamling af svampe og måske samtidig indsamling af materialer til 
juledekorationer. GERT tager det med til møde med følgegruppen om 
de evt. kan arrangere sådan en tur. 

 
6. Generalforsamling 2020/2021? 
Ad 6:  
- Der afholdes Generalforsamling 2021, lørdag d. 14 august og afholdes 

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

- Evt. gennemgang af Hjemmesiden, hvor finder man hvad!  GERT 
 
7. Eventuelt 
Ad 7: 
- Intet 


