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Næstformand, Jesper Jensen bød velkommen og nævnte, punkterne på dagsordenen. 
 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Nina Pagh, som blev valgt med akklamation. 
 
Dirigenten konstaterede, at der var 32 deltagere, som repræsenterede 24 grundejere. Med 
3 fuldmagter udstedt til kassereren, var der således samlet 27 stemmeberettigede til stede. 
 
Et medlem forespurgte, hvorvidt generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægter § 
13 var lovlig, da ¾ af bestyrelsen, som har indkaldt til denne, ikke var til stede. Efter lidt 
diskussion spurgte dirigenten, om nogle af de fremmødte var imod afholdelsen af mødet. 
Dette var ikke tilfældet, hvorfor dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen blev 
betragtet som lovligt indkaldt. 

 
2. Valg af stemmetællere 

Søren Nielsen og Lars Edinger blev valgt med akklamation. 
 
3. Den samlede bestyrelse afgår 

Kasserer, Marianne Rasmussen fremlagde begrundelsen for at den samlede bestyrelse har 
valgt at træde tilbage. På den seneste ordinære generalforsamling blev det, sammen med 
nogle andre opgaver, pålagt den nye bestyrelse at tage kontakt til grundejere, hvis 
beplantning umiddelbart lå udenfor de regler, som Vordingborg Kommune har afstukket. I 
den forbindelse sendte bestyrelsen en række breve til de pågældende. 
 
Reaktionen på disse breve har været meget forskellig og i enkelte tilfælde har reaktionen 
været direkte personlig og er blevet opfattet som værende grænseoverskridende. 
Bestyrelsen er naturligvis trist over denne situation, da den jo egentlig bare har forsøgt at 
udføre det arbejde, som generalforsamlingen har pålagt den. Efter grundig overvejelse 
samt et ekstraordinært bestyrelsesmøde, valgte hele bestyrelsen at træde tilbage og 
indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling. 
 
Som allerede nævnt i indkaldelse til dette møde, er Sommerhusområdet et fristed for os 
alle sammen, hvor vi alle skal kunne færdes og mødes med respekt for hinanden.  
 
Bestyrelsen udfører alle sine opgaver frivilligt og uden vederlag samt i fritiden. Når man, 
som bestyrelsesmedlem mærker, at man ikke længere er velkommen i området, når man 
udfører de opgaver som man er blevet pålagt, så er det ikke længere motiverende at 
fortsætte arbejdet for foreningen. 
 
Selvfølgelig skal vi som medlemmer af bestyrelsen ikke tage tingene personligt, men hvis 
henvendelser eller samtaler bliver af personlig og truende karakter, så hverken kan eller vil 
vi fortsætte arbejdet i bestyrelsen. 
 
Kommunikation er svær. Og Bestyrelsen kan kun beklage, hvis vores henvendelse er 
blevet misfortolket. 
 
Hvis vi skal tage ved lære af denne beklagelige situation, må det vel være, at Bestyrelsen 
fremover ikke skal påtage sig sådan en opgave, men overdrage den til Vordingborg 
Kommune, som så må rette henvendelse til den enkelte grundejer. Det er jo i sidste ende 
Kommunen, der har udstukket de regler vi forsøger at følge. 
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Derudover blev bestyrelsen på den ordinære generalforsamling opfordret til at undersøge 
drænsituationen grundet høj vandstand flere steder. Dette er et andet punkt, som igennem 
mange år har skabt en del diskussion både på - og udenfor møderne. 
 
I den forbindelse har Drænudvalget, med Jesper Jensen i spidsen, fået undersøgt 
forholdene til bunds og har samtidig fået skabt nogle kontakter til ejeren af de tilstødende 
marker samt ikke mindst fået Vordingborg Kommune til at komme ud og sammen 
gennemgået forholdene i vores område. Sideløbende blev der også taget kontakt til de 
berørte grundejere. 

 
Kommunen har givet tydeligt udtryk for, at vores grundejerforening har gjort, hvad der kan 
gøres. Og at vi har gjort meget mere end man kunne forvente samt, at vi er et eksempel, 
som andre burde kigge på. 
 
På den ordinære generalforsamling blev det også besluttet, at der skal være en 
jubilæumsfest, som skulle afholdes i forlængelse af næste generalforsamling i 2023. 
Enkelte bestyrelsesmedlemmer har arbejdet med forskellige idéer til et sådant 
arrangement. Punktet er endnu ikke færdigbehandlet af den afgående bestyrelse og må 
således betragtes som åbentstående. 
 
Bestyrelsesarbejde er frivilligt, men det kræver engagement, overskud, initiativ, opfølgning, 
kommunikation, osv. En del af den bestående bestyrelse er for så vidt åbne for genvalg. 
Dette kræver dog at generalforsamlingen giver dem et positivt mandat fremover. Ingen 
ønsker at føle sig udskældt eller uvelkommen. 
 
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til fremlægningen. 
 
Et medlem spurgte, hvor mange grundejere, der havde været udfordringer med. Jan 
Paludan svarede, at der havde været rigtig mange gode og konstruktive samtaler i 
forbindelse med brevene. Jesper Jensen tilføjede, at ganske få havde udløst bestyrelsens 
beslutning. 
 
Et medlem spurgte, hvor mange breve der var blevet udsendt. Til dette svarede 
bestyrelsen, at der var blevet sendt 10 breve ud. 
 
Et medlem spurgte endvidere om bestyrelsens beslutning kun var taget i forbindelse med 
udfordringerne omkring behandlingen af beplantning, eller om det også vedrørte dræn-
situationen. Bestyrelsen svarede, at beslutningen alene var taget i forhold til udfordringerne 
omkring beplantningen.  

 
4. Valg af ny formand samt mellem 4-7 bestyrelsesmedlemmer. 

Afhængig af generalforsamlingens udfald, stillede enkelte bestyrelsesmedlemmer, af hensyn til 
en vis kontinuitet, gerne op til genvalg. 
 
Michael Antonsen, den nuværende sekretær, havde på forhånd meddelt den bestående 
bestyrelse, at han gerne stillede sig til rådighed som formand indtil den næste ordinære 
generalforsamling i maj 2023, såfremt dette kunne godkendes af generalforsamlingen. 

 
Dirigenten konstaterede, at følgende bestyrelsesmedlemmer stillede op til genvalg: 

- Michael Antonsen, som formand frem til 2023 
- Jesper Jensen, som næstformand frem til 2024 
- Jan Paludan, som bestyrelsesmedlem frem til 2024 
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- Marianne Breus.ch Rasmussen, som kasserer frem til 2023

Følgende genopstillede således ikke.- Jan Kappel, Bente Christensen og Christian Langballe.

MichaelAntonsen blev valgt med akklamation som formand indtil den næste ordinære
generalforsamling. Resten af de genopstillede bestyrelsesmedlemmer blev ligeledes valgt med
akklamation.

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen forsat manglede en sekretær, hvorefter lda
Castberg stillede sig til rådighed som Sekretær frem til 2024.|da Castberg blev også valgt med
akklamation.

Den nye samlede bestyrelse består fremover af:
- MichaelAntonsen,formand- Jesper Jensen, næstformand (tillige ansvarlig for drænudvalget)
- Marianne Breusch Rasmussen, kasserer- lda Castberg, sekretær- Jan Paludan, bestyrelsesmedlem (tillige rådgivning om veje, stier og beplantning)

5. Valg af suppleant
Ralf og lngelise Mathiasson blev valgt som suppleant, specielt med henblik på støtte omkring
drænarbejdet.

6. Eventuelt
Et medlem udtrykte, at det ville være at foretrække, hvis kommunikationen mellem
bestyrelsen og medlemmer kunne ske mundtligt i stedet for skriftligt omkring udfordringer
med beplantning på bestemte grunde. Jan Paludan svarede, at det var han generelt enig i,
men at det ikke altid er muligt.

Jesper Jensen fortsatte med at informere om at der er en udfordring for de medlemmer på
Birkevænget, som har grunde ud til marken. Enkelte har beplantning, som har rødder m.v.,
der ødelægger det dræn der ligger ud til marken. Bonden, som har vedligeholdelsespligten,
forlanger, at rabatten ud imod marken bør holdes 3-4 meter fra skel. I denne forbindelse
kan det forventes, at der bliver udsendt en e-mail til de berørte parter.

Derefter spurgte et medlem specifikt til en brønd med tilhørende dræn på Lærkevej. Jesper
Jensen svarede, at den specifikke brønd og drænet omkring fungerer som de skal.
Endvidere fastslog han, at man selv står for drænene på eget grundstykke.

Et andet medlem spurgte til de store træer på Bøged Strandvej ud for nummer 13.
Vedkommende har selv taget kontakt til kommunen, desværre uden held. Jan Paludan
svarede, at udfordringen tilhører en anden grundejerforening, hvorfor Grundejerforeningen
Fyrgården ikke har nogle rettigheder i den forbindelse. Medlemmet blev derfor opfordret til
at kontakte Vordingborg Kommune på ny.

Da der ikke var flere emner til eventuelt, blev mødet hævet.

For referatet: Jan Rasmussen
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