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Bestyrelsesberetning for 2016-2017 
 
 
Det forløbne år er gået uden problemer, men lidt bemærkninger og information er der dog. 
 
Bestyrelsen har været samlet 2 gange og resten af kommunikationen er foretaget som 
elektroniske møder samt pr. telefon, hvilket virker godt. 
 
Jeg og min personlige sekretær har været på kursus i forbindelse med redigering af vores 
hjemmeside (samme pris uanset antal personer) og det har givet os et indblik i den elektroniske 
verden, som vi lever i nu. Jeg synes, vores hjemmeside fungerer på et niveau, så vigtige 
informationer når ud til dem som er interesserede. 
 
Vores hundeposestativer virker. Der er brugt ca. 500 poser og indtil nu, er der 15 
skraldespande, som har fået vores lille mærkat. 
 
Vi er kommet igennem vinteren med vore stikveje intakte, dog skal vi have repareret ud for 
Birkevænget 2. 
 
Vi reparerer løbende huller på Lærkevej med lidt grus og koldasfalt, men det holder ikke. Derfor 
er vi nødt til at få ny asfalt lagt på næste år, samt rettet rabatten af, så vandet kan løbe bort. 
Denne post vil formentlig først være at finde i budgettet for 2018, forudsat I understøtter idéen. 
 
Nogle vejnumre på Lærkevej er defekte og vil derfor blive udskiftet. 
 
Undersøgelse med Nabohjælp og hjertestarter foregår pt. Mere herom på selve 
generalforsamlingen.  
 
Ved gennemgang og spuling af dræn blev det konstateret, at der stadig er trærødder, der 
stopper drænrørene. Grunde med dræn bliver derfor gået igennem og den enkelte grundejer 
får besked på, hvad der skal gøres (fx træer fældes eller tilskæring/rodskæring). Denne 
inspektion har fundet sted, når generalforsamlingen afholdes. 
 
Hver enkelt grundejer bliver underrettet om, hvordan beplantningen skal reguleres for at undgå 
at drænet ikke stopper til i løbet af de næste 2-3 år. Vi skulle jo nødigt have den store dræn-
operation igen - med store udgifter til følge. 
 
Vi arbejder for tiden på at få G/F Fyrvang, som vi ejer strandengen sammen med, til ikke at 
beskære rørene, således at det kommer tilbage til det oprindelige naturlige udseende, i lighed 
med vore nabogrunde, inkl. Vordingborg Kommune. 
 
Vi har været nødt til at skrive et par rykkere for kontingent igen i år og vi anbefaler igen igen, at 
grundejere tilmelder sig Nets. Så er man fri for at spekulere på betalingen ved en evt. flytning 
eller e-mail ændring. 
 
 
Jungshoved, den 23. april 2017 
 
 
Frank Ramshøj 
Formand 


