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1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Ad 1) 
Dirigent: Pernille Heegaard 
Referent: Henriette Mikkelsen 
Stemmetællere: 
Flemming Mikkelsen 
Flemming Knudsen 
Torsten Johansen 
 

 
2) Bestyrelsens beretning for 2018 – Formandens Beretning – Vejformandens 

Beretning  
Ad 2) 
Formandens beretning vedlagt som Bilag 1 
Formandens beretning godkendt 
Kommentarer/spørgsmål til formandens beretning: 
Jens Madsen: Vedr. cykelsti – På hvilken side af Bøtø Ringvej kommer 
cykelstien til at ligge? 
Forslag fra Jens Madsen er, at man kan inddrage grøften i venstre side 
(kørselsretning ned mod Bøtø Skoven) til cykelsti da grøften i højre side 
henover tid er blevet fyldt op af grundejerne, hvilket kan være årsag til at der 
altid står vand på vejen i forbindelse med regnvejr. 
Gert: Der kommer cykelsti i begge retninger. Vedr. vand på vejen, er Jens 
Madsens input givet videre til Kommune vedr. anlægning af cykelsti. 
 
Henning Skov: Vedr. skiltning af Natursti fra Skoven ad Tidselvej og Lævej. 
Gert: Skiltene bliver lig med skiltene i skoven som indikerer med pile hvilken 
vej man kan gå. 
 
Jens Madsen: Vedr. støv - dette kan afhjælpes med salt.  
Jørgen: Der anvendes salt. Der laves næste år forsøg med en anden type 
præparat (Dustex), det afprøves i første omgang på Trevlekronevej næste år. 
Der er i år allerede kørt rigtig meget salt på vejene, ca. 8 ton, men pga. det 
tørre vejr binder saltet ikke støvet mere end få dage. 
 
Trolle: Trampesti ved marken. 
Michael: Den nuværende trampesti føres videre og afmærkes 
 
Flere beboere har oplevet hurtig kørsel og har gjort fartsynderne opmærksom 
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på det, men er blevet mødt med en meget negativ attitude. Gert: Der er bred 
enighed om, at den nye skiltning med 20 km generelt har hjulpet noget.  
 
Alsing: Vedr. støv - Der kan lægges mere på, der er råd til det når man ser på 
regnskabet. 
Michael: Salten er ikke direkte skadelig, men det er dyrt og ikke særlig godt 
for hverken hunde eller miljøet, så det er en afvejning. 
 
Borgert: Har man overvejet vejbump kontra støvbinder, vejbump sænker 
hastigheden og sænker dermed også mængden af støv. 
Gert: Vejbump er ikke let at få indført. Vejbump skal godkendes af såvel politi 
som af kommunen. Prisen pr. bump er ca. 16.000 kr, og der skal anlægges 
rigtig mange bump på de større veje i Pedersdal Grundejerforening for at få 
effekt, måske 25-30 stk. Der er ydermere risiko for, at der før og efter et 
bump bliver huller, samt det er meget uhensigtsmæssigt for vedligeholdelse 
af vejene. 
 
Bjarne Tandrup: Der er meget trafik på Tvetandvej, det foreslås at lukke 
Tvetandvej mod Trifoliumvej, så Tvetandvej ikke er gennemkørselsvej. Der 
køres for hurtigt på Trifoliumvej, desværre er der også grundejere her, som 
ikke overholder de 20 km. Håber bestyrelsen vil kikke positivt på evt. lukning 
af Tvetandvej. De eksisterende bump Trifoliumvej har taget skade i 
forbindelse med vedligeholdelse af vejene, så de fungerer ikke så 
hastighedsdæmpende mere.  
Michael: De eksisterende bump skal vedligeholdes, bestyrelsen tager aktion. 
Pernille: Opfordrer til, at ejere der udlejer sommerhus gør lejerne 
opmærksom på, hastigheden i området f.eks. at hænge en skrivelse op i 
sommerhuset på flere sprog. 
Michael: På hjemmesiden ligger der en beskrivelse vedr. hastighed som kan 
printes. 
 
Alsing: Posten kører for stærkt, PostNord skal orienteres.  
Michael: Har haft fat i posten 
 
Spørgsmål vedr. opsyn med husene, hvordan ser man at det er 
opsynsmanden der er er på besøg? 
Gert: Opsynsmanden kan kendes på at der på jakken står ”Opsynsmand” 
 

 
3) Regnskabsberetning Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 af 

kasserer 
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Ad 3) Jørn fremlagde. Regnskabet er godkendt 
Kommentarer: Ingen 
 

 
4) Indkomne forslag  
         Forslag fra Marielyst Grundejerforening om Fælles Marielyst Post nummer.   
         Bilag side 2,3,4 
     Ad 4) 
 Forslaget gik til afstemning ved håndsoprækning:  

Alle tilstedeværende stemte ja 
 
5) Fremlæggelse af budget 2019 

Ad 5) Jørn fremlagde budgettet. Budget er godkendt 
Kommentarer: Ingen  
 

 
6) Fastsættelse af kontingent  

Ad 6) 
Da budgettet er godkendt er kontingentet på uændret 400 godkendt 
 

 
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen  

På valg er: 
Michael Munk (formand) 
Mona Jacobsen 
Jørgen Brønlund 
alle modtager genvalg 

      Ad 7) Genvalg godkendt 
 
 
8) Valg af bestyrelsessuppleanter  
         På valg er: 

Pernille Heegaard 
Peter Nerenst  

 Pernille modtager genvalg, Peter modtager ikke genvalg 
     Ad 8) 
 Pernille Genvalgt 
 Erstatning for Peter efterlyses. 

   Jesper Stoltenberg, Sølvpoppelvej 15 har meldt sig som suppleant. 
 
 



          

     

   Referat fra  
  Generalforsamling 11/8– 2018 

 

 

______________________________________________________________________________ 

  Webadresse: www.pgf.dk 

9) Valg af revisor og revisorsuppleant  
På valg er: 
Flemming Mikkelsen Revisor 
Flemming Knudsen Revisorsuppleant 
De modtager begge genvalg 

     Ad 9) 
 Begge genvalgt 
 
 
10) Eventuelt 

    Indlæg af Rikke Fabienke, Business Lolland Falster (BSLF), 
    Rikke er Forretningschef, Turisme / Business Director Turisme. 
Ad 10) 
Gert bød Rikke velkommen 
Rikke arbejder med Turisme og erhvervsfremme på Lolland og Falster. 
Rikke stillede spørgsmålet: Hvorfor ikke betale 150 kr. til STEF? 
 
Spørgsmål fra de fremmødte: 
Hvad med at gøre som vores nabolande indføre Turismeafgift.  
Rikke mener, at det skal der arbejdes på, men det løser ikke problematikken 
her og nu. Det er et nationalt anliggende. 
Oprensning af stranden, Rikke tager det med tilbage til kommunen. 
 
Flere initiativer der trækker folk til Marielyst, f.eks. motionist aktiviteter 
Flere initiativer der kan fremhæve Bøtø og ikke kun Marielyst 
F.eks gøre noget ved Lupintorvet og Kjørups Kro 
Input til initiativer der kan forbedre området og gøre det mere tiltrækkende 
kan sendes til Rikke via Gert (gertgullov@icloud.com) 
Der blev omdelt information om STEF og det arbejde der foregår. Man kan 
tilmelde sig ved at udfylde sedlen og aflevere til Gert Gulløv eller til Marielyst 
Turistkontor.  
Eller du kan tilmelde dig direkte på PGF’s hjemmeside under Links – Turist 
hjemmesider – Marielyst Turistinformation – Medlem – Indmeldelsesblanket.  
 
Michael: Vedr. busserne Det sidste der er sket er forsøgsvis indførelse af en 
shuttle-bus, det vides ikke om det er sket. Shuttle-bussen er planlagt til at 
køre til og fra Væggerløse til Bøtø samt passe sammen med bussen fra 
Gedser til Nykøbing. 
Kommentar: Hvorfor køres der med store busser og ikke små. 
Gert: Prisen er den samme der er meget lidt besparelse i brændstof og der 
skal anskaffes nye busser. 
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Forslag fra Michael vedr. gavekort til Jørn og Jørgen. Generalforsamlingen 
bakker op om tildeling af gavekort til Jørn Boesen og Jørgen Brønlund for det 
store ekstraarbejde de begge udfører for Grundejerforeningen. Der blev gjort 
opmærksom på, at der ikke kan vedtages noget under pkt. Eventuelt og 
regler for gaver skulle overholdes, man var dog enige om at se bort fra at der 
ikke kunne vedtages noget under Evt. og godkendte forslaget. 
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