Stovby Klit Grundejerforening - Generalforsamling 30. juli 2017 – Bestyrelsens beretning
Da bestyrelsesarbejdet er et teamwork, er det lige så meget bestyrelsens som formandens beretning.
Vores vejformand er den af os, der oftest er i aktion, men vi forsøger at fordele opgaverne imellem os,
så vi kan indfri vores målsætning om så vidt muligt at deltage i alle møder og andre aktiviteter af
relevans for foreningens medlemmer.
Bestyrelsen har heller ikke i det forgangne år haft travlt med at holde egne møder. Vi har i de senere år
mødtes et par gange om året – således også i 2016/17. De fleste opgaver løses ad hoc, når der er behov
for at tage initiativ. I øvrigt er der åbenhed om bestyrelsens møder, idet mødereferaterne kan findes på
foreningens hjemmeside.
Vores veje er absolut bestyrelsens højeste prioritet! Vi har generelt ry for at have gode veje i
grundejerforeningens område, og vi tilstræber at løse denne opgave så godt og effektivt som
overhovedet muligt. Langt størstedelen af jeres kontingent bliver brugt på at give os gode og sikre veje.
Det betyder ikke, at vi ikke har problemer med at holde vejene i optimal stand, når det danske vejr og
trafikken slider på vejbanerne. Det giver lokale problemer, som vi forsøger at tage action på, så snart vi
bliver gjort opmærksom på dem. Vores vejformand (Albert Pedersen) giver lynhurtigt besked til
vognmanden, der som regel får udbedret huller eller andre problemer i løbet af få dage. Så hvis man har
oplysninger om veje, der trænger til en kærlig hånd, skal man kontakte Albert. Kontaktinformationer
findes på vores hjemmeside.
Vi skal igen opfordre jer til at meddele os, hvis skilte i vores området trænger til udskiftning. Vi fik
udskiftet en del skilte af kommunen i 2016. Er der flere, der trænger til en opfriskning, er det også
Albert, I skal kontakte. Nogle af bommene ved stierne i vores område trænger til renovering. Vi har i de
sidste par år tilbudt, at I kan hente en pakke med alle nødvendige materialer (brædder, skruer og
reflekser) hos Marielyst Tømmerhandel. Men I skal klare udskiftningen selv. Det kan der faktisk komme
et par hyggelige timer ud af, hvis et par grundejere løser opgaven i fællesskab. Og til slut om vejene den
årlige bøn til alle grundejere: Husk at beskære træer og buske som foreskrevet på vores hjemmeside!
Alle tilstedeværende har selvfølgelig bragt dette i orden, men tag også en hyggelig snak med naboen
eller andre på jeres vej, hvis der er behov for at få det klaret. Det er livsvigtigt, at redningskøretøjer kan
komme frem uden forhindringer, og både vognmanden, renovationen og vi andre vil gerne undgå at få
ødelagt køretøjer eller få en gren i hovedet.
Vi har også i det forgangne år deltaget i de to årlige formandsmøder med repræsentanter for områdets
øvrige grundejerforeninger. Her deler vi erfaringer og informationer, og repræsentanter for STEF
(Sydfalster Turist- og Erhvervsforening), Marielyst Facaderåd og Politiet deltager i videst muligt omfang i
møderne. Her diskuterer vi også trafiksikkerhed i området, og alle grundejerforeninger bakker op bag
ønsket om størst mulig trafiksikkerhed, herunder om yderligere hastighedsbegrænsninger på mange af
vores veje. Formandskredsen har udpeget to formænd til kommunens trafikgruppe, der drøfter
initiativer til at øge trafiksikkerheden i hele Marielystområdet. Der er indkommet et forslag til
behandling under dagsordenens punkt 4 (tak for det!), så jeg vil vente med yderligere informationer, til

vi skal behandle forslaget. Vi har også taget initiativ til at samle alle foreningernes vejformænd til et
møde, når alle snart har holdt generalforsamling. Albert har været primus motor for dette. Formålet er
først og fremmest at udveksle erfaringer om de bedst mulige metoder til at vedligeholde vores veje,
herunder for eksempel huller ved overgangene mellem asfalt- og grusveje, der volder problemer flere
steder. For et par år siden kørte Politiet en kampagne, hvor der blev holdt ekstra øje med vores område
for at mindske problemerne med indbrud uden for sommersæsonen. Det var en succes, hvor der også
blev taget et par indbrudstyve på fersk gerning. Men Politiet kan ikke patruljere området tyndt i
døgndrift, så der er behov for, at vi også hjælper hinanden. Derfor har vi indhentet materiale om
Nabohjælp som inspiration til, at man træffer aftaler om opsyn på enkeltveje eller mindre dele af vores
område. Vi har fremlagt nogle foldere med yderligere information, og Albert vil orientere kort om
mulighederne under det sidste punkt på dagsordenen, Eventuelt. Nu har Alberts navn efterhånden
været nævnt flere gange, og jeg synes, at det tydeligt fremgår, at der er grund til at sige en særlig stor
tak til Albert for det effektive arbejde, som han udfører med veje, skilte, bomme m.m.
Som I ved, har vi en hjemmeside med en række praktiske informationer, hvor vi også informerer om
bestyrelsens møder og aktiviteter og nyheder af interesse for medlemmerne. Takket være en af vores to
suppleanter, Henrik Lindhagen, er vi nu også kommet på Facebook. Det er relativt nyt, og aktiviteten har
indtil videre været beskeden. Men hermed en opfordring til at følge os på Facebook, hvor vi vil poste en
række af de nyheder, som man måske ikke altid kommer ind og finder på vores hjemmeside, Vi ved
godt, at det ikke nødvendigvis er alle, der er på Facebook, men nu forsøger vi at udnytte en effektiv
kanal til information og dialog fra bestyrelsen og grundejerne om emner af interesse for vores område.
Og endnu en opfordring: Husk endelig at give besked på info@stovbyklit.dk, hvis vi ikke allerede har din
mailadresse. I kan også give besked til vores forretningsfører, Bo, i pausen og efter generalforsamlingen.
Bo kunne i sin gennemgang af regnskabet berette om, at vi glædeligvis er blevet flere til at betale gildet
for vedligeholdelsen af vores veje. Udgifterne svinger fra år til år, men det har i gennemsnit kostet
105.000 kr. pr. år i de sidste fem år at holde vores veje i god stand. Det er mange penge, og der er
desværre stadig alt for mange, der kører på frihjul. Bestyrelsen mener, at det er en selvfølge, at alle
grundejere i vores område betaler det meget beskedne kontingent på 300 kr., der bortset fra små
administrative omkostninger går fuldt og helt til at vedligeholde vores veje. Husk, at det er altså ikke kun
vejstykket foran ens egen grund, man får vedligeholdt. Vi benytter alle sammen alle områdets veje i bil,
på cykel eller gående, og vi har alle glæde af gode og sikre veje for store og små trafikanter. Dette er helt
indlysende, så hjælp os med at skabe forståelse herfor.
Jeg vil slutte af med at takke jer, der er kommet til generalforsamlingen. Jeg vil også takke bestyrelsen,
suppleanterne og forretningsføreren for et godt samarbejde i 2016/17. Alle tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer er klar til at svare på spørgsmål, så jeg vil give ordet tilbage til ordstyreren.
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