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1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 
Ad 1) 
Dirigent: Marianne Gulløv 
Referent: Henriette Mikkelsen 
Stemmetællere: 3 valgt 
 

     Antal deltagere 85, 53 husstande repræsenteret 
 
 
2) Bestyrelsens beretning for 2018 – Formandens Beretning – Vejformandens 

Beretning  
 
Ad 2) 
Formandens og Vejformandens beretning: Vedlagt som Bilag 1 
Folderen ”Her vil vi Bo trygt” omdelt, alle opfordres til at tilmelde sig 
”Naboovervågning” 
 
Bestyrelsen opfordrer alle til at gå ind på Grundejerforeningens Hjemmeside 
og indtaste sine data med, f.eks. ejerskab, e-mail, telefonnummer for at 
opdatere i tilfælde af uoverensstemmelser med de gamle oplysninger. 
 
Kommentarer/spørgsmål til formandens/vejformandens beretning: 
Ingen kommentarer eller spørgsmål. Formandens/Vejformandens beretning 
godkendt 
 
 

3) Regnskabsberetning Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 af 
kasserer 
 
Ad 3) Regnskabsberetning vedlagt som bilag 
 
Spørgsmål:  
Hustilsyn hvad dækker den post. – Det dækker 3 tilsyn årligt. 
Kommentar til Hustilsyn: En grundejer påpeger at de tilførte hustilsyn ikke er 
meget værd – da den der foretager tilsyn, iflg. grundejer, hopper fra grund til 
grund. Bestyrelsen snakker med tilsynsmanden. 
 
Hvor i regnskabet figurerer de nye 20 km skilte, under veje eller skilte. – De 
figurer under skilte på budget for 2019. 
 



 

 

Referat fra  
Generalforsamling 10/8– 2019 

 

 

______________________________________________________________________________ 
  Webadresse: www.pgf.dk 

Regnskabet godkendt 
 
 

4) Indkomne forslag  
Det er foreslået at der etableres et bytte-bog-skur ved ophængskabet. 
Bestyrelsen er positiv overfor dette, men vil gerne have en tilkendegivelse fra 
Generalforsamlingen 

 
Ad 4) Forslaget godkendt 
 
Spørgsmål: Hvem skal vedligeholde? - Det bliver Bestyrelsen der tager sig af 
den opgave. 
Forslag til byttebøger: Der sættes dato på de bøger, der sættes i bogskabet, 
og det skal ikke blive en losseplads for bøger man ikke selv vil køre på 
Genbrugspladsen med. Hvis der opstår problemer med bogskabet, 
papir/bøger der flyder, så bliver det lukket ned, alle må være med til at 
vedligeholde. 
Bogskabet opsættes i stedet for udhængsskabet mellem Trevlekronevej 2 og 
4. Information fra udhængsskab flyttes til bagsiden af bogskabet.  

 
 
5) Fremlæggelse af budget 2020 

 
Ad 5) Budget vedlægges som Bilag 
Budgettet godkendt 
 
Formandens spørgsmål til Generalforsamlingen: Skal kontingentet sættes 
ned ? 
Generalforsamlingen mener kontingentet skal forblive uændret, dette med 
baggrund i, at udgifterne til vedligeholdelse af vejene, som pt. varetages af 
Jørgen Brønlund, er til meget rimelige driftsudgifter, hvis vedligeholdelsen af 
en eller anden årsag skal overgå til en anden, vil det blive en væsentlig  
dyrere løsning og medføre, at kontingentet igen skal sættes op. 

 
 

6) Fastsættelse af kontingent  
 
Ad 6) Kontingentet fastsættes fortsat til 400 kr med baggrund i budgettet og 
beslutning iht. formandens spørgsmål i pkt. 5 
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7) Valg af medlemmer til bestyrelsen  

På valg er: 
Gert Gulløv, Henriette Mikkelsen, Hans Erik Trolle og Jørn Boesen, alle 
modtager genvalg 
 
Ad 7) Alle genvalgt 

 
 
8) Valg af bestyrelsessuppleanter  

På valg er: 
Pernille Heegaard og Jesper Stoltenberg 
De modtager begge genvalg  
 
Ad 8) Pernille Heegaard genvalgt. 
Jesper Stoltenberg har sat huset til salg og med baggrund i dette foreslår 
bestyrelsen i stedet Per Harding Madsen, Stolt Henriksvej 77 
Forslaget godkendt 

 
 

9) Valg af revisor og revisorsuppleant: 
På valg er: Flemming Mikkelsen og Flemming Knudsen. 
De modtager begge genvalg 
 
Ad 9) Begge genvalgt 
 
 

10)Eventuelt 
 

Ad 10)  
- Eksisterer der et andet udhængsskab? - Det eksisterende udhængsskab 

er det eneste. 
 

- Hvad er bestyrelsens holdning til bygning af supersommerhuse? - Det er 
kommunen der afgør hvor meget der må bygges på en grund. 
 
 

- Hvad er bestyrelsens holdning til rådyrfordring i haverne? - Bestyrelsen 
kan ikke sætte regler op for dette, da vi bor i et rekreativt naturområde. 
Det henstilles at tænke over hvad der kan skabe problemer for andre. 
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- Fodring af katte? - Man opfordrer til, at man ikke fodrer vildkatte. Man kan 
kontakte Bestyrelsen (Gert Gulløv) og låne en mårfælde og der er lavet 
aftale med Dyrehospitalet i Nykøbing om aflivning, udgiften dækkes af 
PGF. 
 

- På hvilken Generalforsamling er det godkendt at opsætte 20 km skilte? - 
På Generalforsamlingen i 2018 blev det enstemmigt vedtaget, at 20 km er 
en god løsning for at minimere støvgener og gøre det sikkert for både dyr 
og børn at færdes. Da det ikke er officielle skilte, men anvisningstavler, er 
ikke ansøgt om tilladelse.  
 

- Marielyst Grundejerforening har søgt om 30 km hastighedsbegrænsning? 
Det er kommunen der har sagt, at Marielyst Grundejerforening skal søge 
om tilladelse til at sætte hastigheden til 30 km, dette er med baggrund i, at 
Marielyst GF har kommunale fællesveje med buskørsel, hvor hastigheden 
pt er 50 km. 
 

- Pedersdal GF har alene private fællesveje, hvorfor vi har konkluderet, at 
det er OK at sætte anvisningstavler op. 
 

 


