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  Dagsorden   

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde Pedersdal Grundejerforening 

Mødeleder: Gert 

Referent:  Hans 

Dato: 11. marts 2023 

Sted: Stolt Henriksvej 77 

Tid: 9.30 

 

Tilstedeværende:  

Alle på nær 

 

 

 

Fraværende/afbud: Michael 

 

 

 

Dagsordensemner:  Konklusion:  Ansvarlig Deadline:  

Sidste referat Intet at bemærke   

Manglende opgaver fra 

sidste møde  

Nyhedsbrev – Udkast til skrivelse blev 

godkendt. 

 

Michael/Gert  

Containere Container på Tidselvej står på grund, men 

der følges op ift. rabatter/beplantning hos 

nabo, brug evt. deklarationer. 

 

Der nærmere regler vil blive undersøgt hos 

kommunens planafdeling. 

Hans  

Affaldssortering Vi afventer indkaldelse fra REFA. 

 

Bestyrelsens holdning er, at der ikke skal 

opstilles affaldsøer, da disse ikke kan 

rummes på foreningens arealer og vil være 

til stor gene for de nærmeste naboer. 

Løsningen må være affaldscontainere på 

egen matrikel. 

Michael  
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Hjemmecontainerne kan ses på REFAs 

hjemmeside og er udstillet i teltet på vor 

lokale genbrugsplads. 

Gert undersøger om REFA tilbyder en 

afskærmningsløsning til en rimelig pris. 

Evt. 

forbrændingsanlæg 

Placeres formentlig ved det gamle 

renseanlæg ved Marielyst 

Vognmandsforretning. Primært berørte er 

Marielyst Grundejerforening, Marielyst 

Strandpark samt den planlagte ny 

udstykning. 

Bestyrelsen retter henvendelse til 

kommunen. 

  

Naturstyrelsen 

Fuglereservervat/fuglet

årn 

Fugletårnet fornys. Elever fra CELF står for 

arbejdet og foreningen sørger diverse 

faciliteter. Naturstyrelsen betaler for tårnet. 

 

Per  

Hegn mod Bøtø 

Ringvej 

Hegnet ved Stolt Henriksvej 81 er nu i 

overensstemmelse med reglerne og ikke 

længe til fare for dyrebestanden. 

Pedersdal Grundejerforening har 3 

deklarationer der beskriver, hvordan hegn 

skal være ud til Bøtø Ringvej, oge det er 

alene disse vi henholder os til. 

Andre grundejerforeninger må selv sørge for 

deres. Hver grundejerforening har påtaleret 

og kan evt. indberette til kommunen. 

Per 

Gert 

 
 

Sommerfest Festudvalget har undersøgt utallige 

muligheder, så vel praktisk som økonomisk. 

 

Der er et utal af krav til et sådant 

arrangement, uanset under hvilken form 

festen afholdes. 

 

Festen er derfor udskudt på ubestemt tid. 

Festudvalget 

 

 

 

Bogskab CELF har forskellige typer småhuse på 

lager, og bestyrelsen besigtiger disse i nær 

fremtid, og forventningen er at et nyt skab 

kan komme på plads i løbet af få måneder.  

Gert  

Veje Løse sten bliver indfejet af vognmand én 

gang om året. Det sker snarest muligt. 

 

Jørgen  

Forsikringer Per har undersøgt foreningens 

forsikringsforhold og der er enkelte forhold 

bestyrelsen skal se på, så vi får den korrekte 

dækning. 

Per  
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Regnskab og 

kontingent 

Budgettet blev gennemgået. Foreningen har 

en sund økonomi. 

Per  

Nye vedtægter Der er nedsat en arbejdsgruppe for nye 

vedtægter.  

Per og Michael står for dette og udkast skal 

være klar inden 1. juni 2023. 

 

Input fra bestyrelsen. 

 Per  

Forslag om 

loppemarked 

 

Loppemarkedet er udsat på ubestemt tid 

grundet mange praktiske udfordringer. 

Michael  

Eventuelt Der er nedsat arbejdsgruppe for 

hjemmeside/Facebook bestående af 

Gert, Hans, Morten og John (webmaster). 

Gert indkalder til møde. 

Gert  

 Sommerbus 743 mellem Marielyst og 

Gedser kører i perioden 2. juli til 29. juli – 

Bussen er gratis at benytte. 

Ruten er lidt vanskelig at forstå – Måske 

kommunen kunne gøre det bedre? 

Mona  

Nye tiltag Cykelsti. Udvalgte kommunale 

udvalgsmedlemmer vil blive inviteret til 

årets generalforsamling.   

Michael/Kirst

en 

 

Fremtidige møder 

29.04.2023 kl. 09.30 

17.06.2023 kl. 09.30 

xx.10.2023 kl. 09.30 

 

Kirsten, Sølvpoppelvej 15 

Gert, Tornbladvej 27 

Hans, Tjærenellikevej 15b 

 

  

 

 
  


