
G/F Fyrgården 
 

Bestyrelsesberetning for 2015/2016 
 

Det forløbne år har været uden problemer, men lidt bemærkninger og information er der dog. 
 
Bestyrelsen har været samlet 2 gange og resten har været holdt som elektroniske møder samt 
pr. telefon, det virker godt. 
 
Hjemmeside, mailprogram samt regnskab er nu samlet under en service-leverandør og virker 
godt og stabilt. 
 
Vi har fået CVR Nummer, samt flg. forsikringer, Bestyrelsesansvarsforsikring og Erhvervs-
forsikring 
 
Der er etableret fibernet i hele området og det bliver tilsluttet de grundejere, der har tilmeldt sig. 
Dette arbejde er grundejerforeningen uvedkommende. 
 
Vi mangler stadig få mailadresser samt medlemmer der tilmelder sig Nets (betalingsservice). 
Vi beder endnu engang medlemmerne om at tilmelde sig betalingsservice. 
 
Med hensyn til dræn, har der været meget fugtigt på nogle grunde. Vores dræn fungerer som de 
skal, men det tager nogen tid at få vandet væk. Det trækker langsomt pga. af meget fugtige 
jordforhold. Drænene er blevet spulet og renset i foråret. Alt virker, men eksterne dræn på vejen 
ud mod renseanlægget, hvor vores dræn er forbundet, er stoppet. 
 
Vi har haft møde med Teknisk Forvaltning fra Vordingborg Kommune på åstedet. De fortæller os, 
at det er Forsyning, der har ansvaret for dette dræn. Sagen er gennem Teknisk Forvaltning nu 
overdraget til Forsyning - og så må vi vente at se, hvornår de får udbedret de skader der er, så 
vores dræn kan dræne hurtigere. 
 
Ved gennemgang og spuling blev det konstateret, at der stadig er trærødder der går ned og 
stopper rørene. Dette skal den enkelte grundejer regulere, da de ellers stopper til igen i løbet af 2 
til 3 år - og vi skal til at rodskære i dræn med meget store udgifter til følge. Grunde og dræn vil 
blive gået igennem igen og den enkelte grundejer får besked på hvad der skal gøres; fx fældning 
af træer eller tilskæring/rodskæring. 
 
Stikvejene vil blive reetableret, da der nu er så mange og dybe huller, at det ikke længere er 
muligt at småreparere dem. Dette arbejde påbegyndes når FIBIA er færdige og har reetableret 
rabatterne, hvilket forventes at være i løbet af juni. 
 
Lærkevej udbedrer vi løbende, men FIBIA har gravet og de mangler at udbedre huller i asfalten. 
 
Der har fra et medlem været et ønske om, at vi kan oplyse navne og telefonnumre. Det må vi 
ifølge Datatilsynet ikke uden tilladelse fra det enkelte medlem. Da vi finder idéen god stiller vi et 
forslag om en samtykkeerklæring til afstemning på Generalforsamlingen. 
 
Jungshoved 7. maj 2016 
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