
Stovby Klit Grundejerforening. 

Referat af bestyrelsesmødet lørdag den 18. oktober 2014: 

Deltagere: Bestyrelsen Keld Lundberg, Frede Clausen, Line Hollesen, Svend Erik Bech og Sven 
Andersen, forretningsfører Bo Wilchen-Pedersen. 

DAGSORDEN:  
 
1. Valg af referent 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. juli og konstituerende bestyrelsesmøde den 
27. juli 2014. Begge referater er tidligere udsendt 
3. Status for kontingentbetaling 
4. Orientering fra Strandgrundejerforeningernes formandsmøder 26. september 2014. Referat er 
tidligere udsendt. 
4.1. Oplæg til møde i trafikgruppe i oktober, og valg af repræsentant til trafikgruppe 
4.2  Forslag om at afholde et møde om beredskabet ved katastrofer i vores område 
5. Orientering fra Strandgrundejerforeningernes formandsmøde den 18. oktober 2014. Dagsorden: 
5.1. Politiets orientering om særlig indsats imod indbrud i sommerhusene 
5.2. Orientering fra Sydfalster Turist- og erhvervsforening 
5.3. Orientering fra Marielyst Facaderåd 
6. Orientering fra borgermøde om kommunens klimatilpasningsplan den 8. oktober 2014. Svend 
Erik deltog i mødet 
7. Generalforsamling. Reservere lokaler 
8. Eventuelt  

Ad 1.: Sven blev referent. 

Ad 2.: Begge referater blev godkendt. De lægges på hjemmesiden. Til Kelds spørgsmål om 
hvorvidt alle ref. er der, svarede Bo ja, og de kommer på, når de er godkendt. Keld spurgte, om vi 
skal have andre links på. 

Ad 3.: Bo kunne justere gårsdagens udsendte tal med +-8: 
Betalt pr. d.d. 540+8 

Ikke medlemmer 41 

Skyldigt tilsendt rykker 123-8 
Her af Tinglyst 18 
I alt  704 

Medlemstallet har været stigende siden 2001 trods tilbagegang siden generalforsamlingen. Bo 
printer medlemsliste lidt før forårsmødet (Påsken), og vi stemmer dørklokker [næste møde blev før 
Påsken]. 

Ad 4. og 5.: Ref. af det sidste formandsmøde er blevet udsendt. På dagens møde havde politiet, 
fasaderådet og Sydfalsters Turist og Erhvervsforening foretræde. [De nævnte stikord er fra 
formandsmødet og ikke vores bestyrelsesmøde] Politiprojekt blev gennemgået. STEF orienterede 
om regelsæt for Torvet, der skal udarbejdes, men håndhæves af ? …, det er evt. et problem. Ole 
Bech er positiv (ejer hele torvet). STEF vil gerne ansætte sekretær/medarbejder. De vil opgradere 
eller have nyt internet, telefoni, fri wi-fi, TV, overvågning af varme og vand. Formændene syntes 
om ideerne, men spurgte til økonomien. Fibernet blev ikke en succes. 
Fasaderåd ser på, om nye tiltag er ok. Der bliver juletorv i december. 
Støvbindere blev debatteret, og vi får et link. Der blev orienteret om gang/cykelsti til pumpestation 
langs kanal. Der er også behov fra Elkenøre, den kunne vedligeholdes af grundejerforeningen. 21. 
oktober er der Følgegruppemøde om bl.a. Torvets regler. Hvad med de 6000 sommerhusejere (-
1400 der er udlejet)? Er de ikke interessante? Hvilke behov har de? Arbejde for at cykle på diget 
(informerede Ebbe E om), handikappede til diget, bom ved diget, cykeldiskussion (Elkenøre er rep. 



i trafikgruppe på vegne af alle grundejerforeninger). Halvdelen af pengene til cykelsti fra Aldi mod 
nord er fundet (statslige midler). Keld har fået en mail om ubetinget vigepligt, det burde være biler 
og ikke cykler, der har vigepligten. 
Katastrofeberedskab: Mere tilgår. Klimatilpasningsmøde 20. november på Nørrevang, alle er 
velkomne, Line vil gerne deltage. 
Elkenøre grundejerforening fra trafikgruppen: Der ønskes en højresvingsbane ved 
genbrugsstationen, der har 160 til 200.000 besøg per år, 1.000 på en søndag. 

Ad 6.: 8. oktober var der møde om klimatilpasning. Svend Erik deltog med ca. 30 andre. Det var en 
orientering, og to ”skybrudskort” blev uddelt. Line vidste, der er nogle områder, hvor der er viden 
om grundvandet og andre, hvor der ikke er. Hvis der skal drænes i vores område, er det nok 
”Forsyningen” og grundejerforeningen, der skal gøre det. Keld ville gerne vide, hvad der er drænet 
og hvad, der ikke er. Og vil saltvand løbe ind og forurene grundvand. 

Ad 7.:  Generalforsamling sidste søndag i juli – det er [26. juli 2015]. Keld reserverer Højskolen. 

Ad 8.: Fællesbrev om ”bymæssig bebyggelse” og den højere hastighed skal væk på ringvejene. 
Næste møde bliver 28. marts kl. 14 (der også er Strandgrundejerforeningernes formandsmøde d. 
28.). 

Sven Andersen 


