
G/F Fyrgården 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Formand: Frank Ramshøj - Birkevænget 15 - Bøged Strand - DK-4720 Præstø – email: formand@fyrgaarden.dk 
 

 
Bestyrelsesberetning for 2014/2015 

 
 
Det har igen været et år uden problemer. Alt er gået nemt, men lidt bemærkninger er der dog. 
 
Bestyrelsen har været samlet til et bestyrelsesmøde, resten er holdt som elektroniske møder, hvilket 
har virket udmærket. 
 
Vores hjemmeside bliver besøgt relativt flittigt. Vi har valgt at udskifte hjemmesiden, da vi havde 
nogle tekniske problemer med den hidtidige. Regnskabssystem og hjemmeside ligger nu hos samme 
service-leverandør. 
 
Vi har siden sidste år fået indsamlet mailadresser på stort set alle medlemmer, hvilket gør 
bestyrelsens arbejde enklere. 
 
Vi har desværre fortsat en udfordring omkring tilmelding til betalingsservice, idet antallet af 
medlemmer tilmeldt ikke har rykket sig nævneværdigt. Kun 41 medlemmer ud af 82 mulige (7 
dobbeltgrunde) er tilmeldt til betalingsservice hos NETS. Udover dette vælger mange fortsat bare at 
indbetale til foreningens konto i Danske Bank, som oftest, desværre, uden nogen form for 
referencer, hvilket skaber unødig ekstraarbejde for både banken og kassereren. Derfor beder vi 
endnu engang medlemmerne om at tilmelde sig betalingsservice - eller i det mindste anvende 
de tilsendte giroopkrævninger. 
 
Lærkevej blev repareret i to omgange og det ser ud til at holde bedre. Vejen vil dog ikke holde evigt 
og vi er langsomt nok nødt til at tænke på en større renovation i løbet af de næste 1-2 år. Et brev 
vedrørende omkostninger og status på Lærkevej blev sendt til Vordingborg Kommune. Kommunen 
har nu gjort klart, at den ikke vil deltage i vedligeholdelsen af vejen, trods deres relativt tunge 
kørsel. Omkostningen ligger alene hos foreningen. 
 
Vores postkasser har det desværre heller ikke for godt, hvorfor opstilling af nye bør påtænkes. 
 
Som sidste år bliver der lagt stabilgrus ud i bunker ved stikvejene. Vi har igen i år fået en person til 
løbende at reparere hullerne i stikvejene, inden de bliver for store. Denne vedligeholdelse ser ud til 
at virke fint. 
 
Bestyrelsen har besluttet at trække sig ud af ”Projekt SAND” (Pleje af Strandengen). Vi har således 
opsagt aftalen med G/F Fyrvang, dels fordi der aldrig har været en egentlig skriftlig aftale, dels 
fordi kommunen ikke længere støtter projektet og dels fordi, vi ikke finder det forskønnende for 
stranden, at rørene bliver slået ned to gange årligt. Oprindelig var Projekt SAND et EU projekt, som 
Vordingborg kommune tilsluttede sig, med henblik på at skabe bedre strandenge i regionen. Målet 
var at sumpenge blev til brugbare strandenge med flora. 
 
Endvidere har Bestyrelsen besluttet at opsige medlemsskabet af Fritidshusejernes Landsforening, da 
vi er af den opfattelse, at vi ikke har udbytte af medlemsskabet. Derimod har vi besluttet at tegne en 
foreningsansvarsforsikring samt en bestyrelsesansvarsforsikring. 
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Vedrørende Badebroen: Broen bliver opsat og nedtaget af foreningens medlemmer. Dette overvejes 
imidlertid ændret til, at et firma opsætter og nedtager broen. Regnskab for 2014 er modtaget af G/F 
Fyrgården. Gebyret for badebroen er for det kommende år sat til kr. 40,- per medlem i 
modsætningen til de tidligere kr. 25,-. 
 
 
Jungshoved, 11. april 2015 
 
Frank Ramshøj 
Formand, G/F Fyrgården 


