
Stovby Klit Grundejerforening. 

Referat af bestyrelsesmødet lørdag den 28. marts 2015: 

Deltagere: Bestyrelsen Keld Lundberg, Albert Pedersen og Sven Andersen, forretningsfører Bo 
Wilchen-Pedersen. Øvrige og sup.: Afbud [tidligere har jeg ikke nævnt afbud].  

DAGSORDEN:  
1.    Valg af referent 
2.    Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. oktober 2014. Svens referat er vedhæftet 
3.    Status for kontingentbetaling 2014/15 samt plan for opkrævning 2015/16 
4.    Vedligeholdelse af veje 
5.    Defekte vejskilte og bomme 
6.    Orientering fra Strandgrundejerforeningernes formandsmøde 28. marts 2015 
Dagsordenen består af gensidig orientering blandt grundejerforeningerne og med Turist- og 
Erhvervsforeningen og Facaderådet. Pedersdal ønsker også at diskutere vindemøllepark, jf. 
tidligere videresendt mail 
7.    Henvendelse fra Laksenborg Grundejerforening 
a.  Sct. Hansbål på stranden: Ville Stovby Klit Grundejerforening være interesseret i at afholde et 
fælles bål på stranden, sammen med Laksenborg Grundejerforening, og dele udgifterne? 
b.  Stien til stranden ud for Høgeuglevej/Natuglevej, som støder op til jeres Bekkasinvej, er altid 
meget pladret. Stien tilhører dels vores grundejerforening og dels jeres grundejerforening. Er det 
muligt, at vi i fællesskab kunne lægge en gang stabilgrus/ fliser, eller hvad vi nu kunne blive enige 
om i bestyrelserne, for at løse problemet? Udgiften deles naturligvis. 
8.    Orientering fra projektgruppemøde om afvanding, 13. november 2014. 
9.    Generalforsamling søndag den 26. juli 2015. Keld har reserveret salen på højskolen. 
10.  Frede har ønsket at ophøre som suppleant. 
11.  Eventuelt 
 

Ad 1.: Sven blev referent. 

Ad 2.: Referatet blev godkendt.  

Ad 3.: Bo havde udsendt medlemslisten, rykkere er blevet udsendt, medlemstallet er 552, der er 
mange ”til salg” skilte og ejerskifte i området. Regnskabet (udkast også udsendt til bestyrelsen) 
udviser et underskud på knap 26000, der ikke berettiger en kontingentstigning. 

Ad 4.: Det er et godt og hurtigt system, at henvendelser går fra Bo til Albert til vejmand. Albert 
udleverede den bilagte oversigt, der viser, at der skal lægges 180 m3 på vejene, og der skal 
beskæres grene af lodsejeren nogle steder før m3 kan lægges på. Det er Kommunen, der skal 
pålægge lodsejeren at beskære (se senere). Albert beder Kommunen om at henvende sig til 
lodsejerne. Albert fortæller vognmanden [=vejmanden], at vi har gjort noget for at få grene 
beskåret og hører, om det bliver dyrere, når han skal afvente beskæring på nogle veje. Ligeledes 
skal Albert have vognmandens forslag til, hvad vi gør ved huller i asfaltstykker. Keld prøver at finde 
ud af, hvad de andre foreninger betaler for vejvedligeholdelse per parcel. 

 Ad 5.: Skilte er kommunens ansvar, men vi vil i indkaldelsen til generalforsamlingen opfordre 
medlemmerne til at vaske vejskiltene og fortæl bestyrelsen om de ødelagte, så vi kan fortælle 
Kommunen det. Bomme er vores, vi hyrer en tømre til reparationer. Albert beder kommunen om at 
trætoppe stynes ved Glentevej/Tranevej. Hvis grundejerforeningen ejer små jordstykker, der volder 
problemer, så skal folk henvende sig til os.  
Ja til Laksenborg Grundejerforenings henvendelse om at dele en regning på grus på en fællesvej 
(pkt. 7.b.). 

Ad 6.: Alle andre har en bestyrelsesansvarsforsikring. Vi er frivillige og kan nok ikke gøres 
ansvarlige. Keld undersøger om vores netbank skal forsikres. Foreløbigt nej til ansvarsforsikring, 
men Keld undersøger. Keld mener, at alle grundejerforeningerne bør stå sammen, når der er 



fælles projekter som f.eks. vejvedligeholdelse. Vindmøllepark blev debatteret, ingen fælles front 
mod placeringen. Der bør holdes et informationsmøde om den. Der kommer et borgermøde om 
katastrofer: ”når vandet kommer”. Det bliver d. 9. maj. STEF (Sydfalsters Turist og 
Erhvervsforening) bør tage initiativ til en familieaktivitetsdag. Der er gjort meget for de 1400 
udlejningssommerhuse, men hvad synes de 6000, der ikke lejer ud? Det er via en anden 
grundejerforening og en jurist, det er oplyst, det er Kommunen, der skal pålægge lodsejeren at 
beskære (se ovenfor). 1. april indvies Torvet. Der kommer et Kvindfolkemøde i dagene omkring 5. 
juni. Der er Trafikgruppemøde i april.  

Ad 7.a. (7.b ovenfor): Nej tak til ”Laksenborgs” henvendelse vedr. fælles Sct. Hansbål.  

Ad 8.: Sven orienterede kort om mødet. Bo spurgte til risikoen for, at der trænger havvand ind, hvis 
der drænes for meget. Sven tager det med til næste møde, hvis han deltager. Sven briefer Line 
yderligere, hvis det bliver Line, der deltager. Næste møde bliver 23. april. Keld kan evt. også 
deltage. 

Ad 9. og 10.: Keld udarbejder et udkast til indkaldelsen. [På valg er Sven Andersen, Albert 
Pedersen og Line Wilchen-Hollesen]. Der skal findes en ny suppleant for Frede. Ingen andre har 
ytret, de ønsker at udtræde. 

Ad 11.: Vi har fået en uklar henvendelse om et jordstykke. Hvis vi har forstået det korrekt, vil vi 
gerne overlade stykket til en lodsejer, men ikke have nogle udgifter i den forbindelse. 
Keld beslutter senere, om der er behov for et møde på en dato før generalforsamlingen, men der 
bliver et møde for bestyrelsen d. 26. før selve generalforsamlingen.  

Sven Andersen 

Bilag til pkt. 4: 

Nedenfor kommer en liste på den mængde ”knust asfalt” vi mener skal bruges på de enkelte veje og 
hvor der skal beskæres træer/grene for at vi kan køre der. 

Hjejlevej + Nathejrevej                                                                    24 m3 
Sneppevej                                    (Grene skæres væk)                   12 m3 
Hejrevej                                                                                                8 m3 
Ternevej                                                                                              6 m3 
Rylevej                                                                                                 6 m3 
Falkevænget + Høgevej                                                                    6 m3 
Obelitzvej                                                                                            8 m3 
Ørnevej                                                                                                 6 m3 
Musvitvej                                                                                             6 m3 
Mågevej + Vibevænget                                                                     8 m3 
Svalevej                                                                                               6 m3 
Løvsangervej + Kærsangervej                                                        24 m3 
Vestre Fasanvej + Lærkevænget + Østre Fasanvej                    16 m3 
Skærpibervej + Bomlærkevej + Vipstjærtevej                             18 m3 
Rørsangervej + Bekkasinvej + 5 stik veje                                     24 m3 
I alt ca. knust asfalt                                                                       180 m3 
Vestre Fasanvej                          (Grene) 
Sneppevej                                    (Grene)               
Med venlig hilsen 
Marielyst Vognmandsforretning A/S 

 


