
Stovby Klit Grundejerforening. 

Referat af bestyrelsesmødet den 29. april 2017: 

Deltagere: Bestyrelsen Keld Lundberg, Svend Erik Bech, Albert Pedersen og Sven 
Andersen samt sup. Jørgen Nielsen og Henrik Lindhagen. 
Afbud: Line Hollesen og forretningsfører Bo Wilchen-Pedersen 

DAGSORDEN:  
1. Valg af referent. 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde i oktober 2016. 
3. Status for kontingentbetaling. 
4. Status for vedligeholdelse af veje. 
Evaluering af og godkendelse af referat udsendt af Sven 1/10-16. 
5. Generalforsamlingen den 30. juli 2017. 
6. Orientering fra Strandgrundejerforeningernes formandsmøde. 
7. Eventuelt. 

Ad 1: Sven blev referent.	
Ad 2: Referatet blev godkendt. 
Ad 3: Der er 19 flere, der har betalt end på samme tidspunkt sidste år – 574 til 593. 
Ad 4: Første ”omgang” er lige gennemført. Der tilføres grus og støvbinder midt i maj. 
Der er mange huller, der skal udbedres i Sneppevej og Svalevej samt defekt bom for 
enden af Mågevej. 
Andre foreninger har konstateret, at det er en ulempe at rive dybt. Det er bedst kun 
at kratte i overfladen.  
Keld skriver til de andre formænd, at de skal opgive mail-adressen på deres 
vejformand direkte til Albert, som så indkalder til møde. Marielyst grundejerforening 
stiller deres pavillon på Torvet til rådighed for mødet.  
En grundejerforening vil asfaltere 1 km vej og skrue vejbump på. Udgift: Henholdsvis 
1.000.000 plus 50.000 kr. 
Ad 5: Keld tager kontakt til det nye bestyrerpar på ”Højskolen”. Vi har ingen sager at 
drøfte. Vi kan reklamere for støtte til Strandkirken, hvis de har mobil-pay. 
Keld spørger ”dirigent-forslaget”. Albert medbringer tuschpen til navneskilte.  
Man skal give Keld besked, hvis man ikke ønsker genvalg [på valg er Line Hollesen, 
Albert Pedersen og Sven Andersen samt sup. Jørgen Nielsen og Henrik Lindhagen]. 
Ad 6: Orientering fra Strandgrundejerforeningernes formandsmøde samme 
formiddag:  
info@marielyst.dk kan vi linke til på vores hjemmeside, Keld beder Bo om det. 
Nogle foreninger er på Facebook, Strandkirken støttes af nogle foreninger, p-plads 
navngives, kuponhæfte til gæster – til medlemmer af grundejerforeninger (mente et 
bestyrelsesmedlem, der havde deltaget i et andet møde), Business Lolland-Falster, 
sportscenter, indkøbscenter, helhedsplan, cykelstier fra omfartsvej til Bøtøskoven, 
trafikgruppen, busbetjening, Energi- og bygningsmesse d. 10. juni, samt rundvisning i 
Bøtøskoven. Keld havde taget en punkt med fra et medlem, hvor svaret skal findes i 
lokalplaner. Vedrørende saltvandsindtrængen har der ikke været nye møder.  
Strandgrundejerforeningernes formandsmøde ønsker fremover at træffe 
beslutninger. Vores formand skal derfor forinden mødet orientere hele bestyrelsen 
om relevante emner og sikre sig opbakning til vores forenings holdning.  
Ad 7: Der skal være skøjtebane på Torvet, har nogle hørt. Hvis medlemmer af 
grundejerforeninger skal have rabatter, skal vi udsende medlemskort eller anden 
dokumentation. Det kan også skulle afhentes.  
Albert undersøger vedrørende ”nabohjælp” [der udleveres foldere på 
generalforsamlingen]. 
Vi skal på facebook. Henrik undersøger muligheder [der er oprettet: Stovby Klit 
Grundejerforening]. 
Suppleanterne med tlf.nr. lægges på hjemmesiden. 
Næste møde den 30. juli 2017 kl. 09:15 – 45 min før generalforsamlingen. 
 
Sven Andersen 
 
 


