Stovby Klit Grundejerforening - Generalforsamling 29. juli 2018 – Bestyrelsens beretning
Hvis man har deltaget i de seneste års generalforsamlinger, vi man genkende en del af den
følgende beretning fra bestyrelsen. Det drejer sig om veje, veje og veje – og en lille smule
andet.
Bestyrelsen har i årets løb kun afholdt to bestyrelsesmøder. Vi mødes, når der er grund til
det, og når vi har behov for at informere hinanden om, hvad der rører sig i vores område og i
de andre grundejerforeninger, i relationen til kommunen og til andre myndigheder. Langt de
fleste opgaver kan løses med en telefonopringning, sms eller mail. Vi ønsker fortsat fuld
åbenhed om bestyrelsens arbejde, og alle kan følge med ved at læse referaterne fra
bestyrelsens møder, som kan findes på foreningens hjemmeside.
Jeg indledte med veje, veje, veje, og det er naturligvis, fordi det er vores vigtigste opgave.
Alle grundejerforeninger i vores store sommerhusområdes har i mange årtier hver især løst
opgaven at sørge for vedligeholdelsen af vejene i de enkelte foreningers områder, og det går
vi i Stovby Klit ligesom alle andre steder meget op i at leve op til. Det er et praktisk
fællesskab, men det sker ikke uden finansiering, dvs. jeres kontingenter, og på trods af de
udfordringer, som det danske vejr og sliddet på vejene altid har givet, har vi meget gode veje
i vores område. En meget stor del af jeres kontingenter går til at vedligeholde vejene. Vi
holder dem i god stand og får afhjulpet lokale problemer hurtigt, når de opstår. Vores
vejformand (Albert Pedersen) er fortsat garanten for, at vores vognmand får besked om at
udbedre huller eller andre problemer i løbet af få dage. Har I oplysninger om veje, der
trænger til en kærlig hånd, så kontakt Albert. Kontaktinformationer findes på vores
hjemmeside. Visse steder har vi tilbagevendende problemer med et vejstykke eller
overgangen mellem kommunens asfaltveje og vores grusveje. I samarbejde med vognmanden
forsøger vi at finde holdbare løsninger på disse problemer.
Vi benytter hvert år generalforsamlingen som en ekstra lejlighed til at bede jer om at
meddele os, hvis skiltene i vores område trænger til udskiftning. Vi har inden for de seneste
år fået nye skilte på en række veje, men I må hjælpe os med oplysninger, hvis der er flere,
der trænger til at blive udskiftet. Kontakt Albert, så vil han samle sammen og give besked til
kommunen.
Og så til den årlige bøn til alle grundejere: Husk at beskære træer og buske, som foreskrevet
på vores hjemmeside! Tag også en hyggelig snak med naboen eller andre på jeres vej, hvis de
bør få det klaret. Både vognmanden, renovationen og vi andre vil gerne undgå at få ødelagt
køretøjer eller få en gren i hovedet.
Og i år en særlig appel: Med den helt ekstreme tørke i denne sommer er det vigtigt, at
redningskøretøjer og -mandskab kan nå hurtigt frem, hvis der skulle opstå brand. De
skræmmende eksempler på skovbrande i andre lande viser, at hurtig og effektiv hjælp er
vigtig, hvis der skulle opstå brande i vores område. Det gælder også parkerede biler, at de
naturligvis skal respektere P-forholdene og hensynet til fremkommeligheden.
Hvis bommene på jeres egne veje eller stier trænger til renovering, har vi i flere år tilbudt, at
I kan hjælpe hinanden med at få dem udskiftet. Tilbuddet har ikke været brugt i større

omfang, men vi har fortsat en aftale med Marielyst Tømmerhandel på Marielyst Strandvej,
hvor I kan hente en pakke med alle nødvendige materialer (brædder, skruer og reflekser).
Husk reflekserne for at leve op til færdselsloven og undgå ulykker. Vi beder altså kun om, at I
klarer udskiftningen selv. Få et par hyggelige timer med at løse opgaven sammen med nogle
af de andre grundejere på vejen.
Vi har i det forgangne år deltaget i de to årlige formandsmøder med repræsentanter for
områdets øvrige grundejerforeninger og et møde med kommunen. Formandsmøderne er et
godt forum til at dele erfaringer og informationer, og repræsentanter for STEF (Sydfalster
Turist- og Erhvervsforening), Marielyst Facaderåd og Politiet deltager ofte i møderne. To af
formændene deltager i kommunens trafikgruppe, der drøfter initiativer til at øge
trafiksikkerheden i hele Marielystområdet, og alle grundejerforeninger bakker op bag ønsket
om størst mulig trafiksikkerhed, herunder om yderligere hastighedsbegrænsninger på mange
af vores veje. Grundejerforeningerne har sendt en fælles opfordring til, at hastigheden bliver
reduceret på ringvejene. Byrådet har desværre vendt tilbage med en afvisning af dette ønske.
Vores huse udsættes af og til for indbrud. Politiet kan ikke patruljere området intensivt, så
der er behov for, at vi også hjælper hinanden. Nabohjælp kan være en inspiration til, at man
træffer gensidige aftaler om opsyn på enkeltveje eller i mindre dele af vores område. Tjek
det på nabohjaelp.dk.
Vi orienterede sidste år om, at vi var kommet på Facebook. Trafikken var helt i bund, så vi
har besluttet at lukke siden igen.
Og endnu en opfordring: Husk endelig at give besked på info@stovbyklit.dk, hvis vi ikke
allerede har jeres mailadresse. I kan også give besked til vores forretningsfører, Bo, i pausen
og efter generalforsamlingen.
Udgifterne til at vedligeholde vejene varierer en del fra år til år. Over en længere årrække
har det kostet over 100.000 kr. om året. Det er derfor naturligvis irriterende, at der stadig er
grundejere, der ikke bidrager til festen. Alle bruger vores vejnet på den ene eller anden
måde, og alle bør naturligvis betale det beskedne beløb på 300 kr. Bortset fra små
administrative omkostninger går hele beløbet til at vedligeholde vores veje. Lad mig gentage:
Husk, at det er 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 som afslutning på årets
beretning denne sidste appel: Hjælp os med at skabe forståelse for, at alle på jeres veje skal
bidrage til fællesskabet.
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 2017/18. Alle
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er klar til at svare på spørgsmål, så jeg vil give ordet
tilbage til ordstyreren.
Keld Holm, Formand

