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Formandens beretning 2018 – 2019 
 
Kære medlemmer, 
 
Der har ikke været de store udfordringer i året der gik. Måske mest fordi formanden ikke 
har været så aktiv, men har været nødt til at prioritere og sortere. Det nødvendige er dog 
blevet behandlet. 
 
Bestyrelsen har holdt 4 møder, hvoraf det ene var elektronisk. Vi fik fastlagt Foreningens 
Databeskyttelsespolitik, resultatet kan ses på hjemmesiden. 
 
Vi har fået forespørgsel fra en person i Københavnsområdet, om hvorvidt vi ville være med 
i en landsdækkende forening af alle grundejerforeninger. Vi takkede nej, med begrundel-
sen, at vi mener, at vi ikke har så meget til fælles med en grundejerforening i bymæssig 
bebyggelse og evt. en sommerhus-grundejerforening i Vestjylland. Hvis der skulle opstå 
problemer, så vil vi nok kunne finde råd og vejledning i nærområdet.  
 
Med hensyn til dræn, så er den sidste brønd ikke kommet i jorden endnu og den største 
udfordring i årets løb har været kontakten til Allan Schmidt fra Vordingborg kommune. 
 
Den 30. april 2019 fik jeg så både en telefonopringning og en e-mail, hvor Allan Schmidt 
fortalte, at Vordingborg Forsyning nu arbejder på deres del af opgaven og at de regner 
med at være færdige med udgangen af maj 2019. I telefonen fortalte Allan Schmidt yderli-
gere, at efter hans oprigtige skøn, så vil Fyrgården ikke få flere udgifter i forbindelse med 
denne reparation. 
 
Spuling af dræn, kunne have være foretaget, men vi har udsat det til efter færdiggørelsen 
af Forsyningens arbejde, for så kan vi få konstateret, at der er hul igennem. 
 
Med hensyn til klipning af græs på vores to fælles stier, så blev det ikke til det helt store 
arbejde sidste sommer pga. tørke, men vi har stadig aftale med de samme personer, om 
at fortsætte i det kommende år. Omkring stien mod øst, så er der gjort opmærksom på, at 
udgangene til Bøged Strandvej også skal plejes. 
 
Bestyrelsen håber, at grundejerne, som bor langs stierne, vil beskære tornbuskene, 
så mændene ikke får revne overarme. 
 
For så vidt angår vejene, så afventes der i skrivende stund tilbud på reparation af asfalten 
og på nyt slidlag til Lærkevej. Tilbuddene kommer fra Asfaltsjakket og fra Pankas. 
 
De to fagpersoner, som har været her inden de skulle give tilbud, har begge bemærket, at 
kanten af asfalten mod græsrabatterne skal holdes rene for gamle fyr- og grannåle. 
 
Efter vi har fået de nye skraldebiler, er der sket det, at udmundingerne fra grusvejene til 
Lærkevej er blevet ufrivilligt udvidet. Der er bestilt tilbud på reparation, hvilket dog endnu 
ikke modtaget. 
 
Der er bestilt og kommet reparationsgrus til grusvejene. Vi opfordrer medlemmerne til at 
hente en spandfuld og komme i de huller, der bliver opdaget. 
 
 



G/F Fyrgården 
 
 

Side 2 af 2 

Gruset ligger ved indkørslen til Birkevænget. 
 
Vi har, nok ikke overraskende, ikke haft brug for snerydning det seneste år. 
 
Det kan være, at I ikke har bemærket næste punkt, men om fredagen, når vores affalds-
beholdere er blevet tømt, så bliver en stor del beholdere efterladt i rabatten lige inden for 
græskanten. Jeg har, på min gåtur rundt i området, rejst dem, jeg kom forbi, fordi de me-
get nemt kan være til gene for trafikken, når de vælter og jeg synes, at det ser rodet ud for 
vores bebyggelse. 
 
Jeg har kontaktet affaldsfirmaet, for at spørge, hvorfor skraldemændene ikke sætter alle 
beholderne tilbage, hvor de tog dem og jeg har ikke fået svar i skrivende stund. 
 
Der er/har været en del huse til salg i vores forening - og nogle af dem er da også blevet 
solgt. Det er ganske dejligt, når et hus bliver overtaget af nye og mange gange af yngre 
kræfter.  
 
Der er taget beslutning om reparation af taget ved postkasserne og udhængs-skabene. 
Arbejdet vil blive påbegyndt snarest muligt. 
 
Fyrgården har også i år søgt TrygFonden om opsætning af hjertestarter, men vi fik endnu 
en gang afslag. Så det er nok bare i gang igen med en ny ansøgning inden 1. september 
2019. 
 
Hundeposemærkater til skraldespandene vil blive lagt i postkasserne til alle, så hver enkelt 
medlem kan tage stilling til, om man vil tillade en ekstra lille pose i sin affaldsbeholder. 
 
I år havde kassereren arbejde med at sende fire rykkere ud. Det, der er så ærgerligt med 
dette arbejde er, at det kunne have været undgået, hvis medlemmerne havde været til-
meldt til Nets. Derfor vil jeg gerne igen slå et slag for tilmelding til Nets. 
 
Bøged Strand, den 4. maj 2019 
 
 
 
Jette Ramshøj 
Formand 
 
 


