
Bestyrelsens beretning 2021-2022 for GF Fyrgården. 

 

Året 2021 var igen præget af klimaforandringerne. Også i starten af marts 2022, var det meste af Jungshoved 
oversvømmet pga. meget store mængder regn, mere regn end der er set i mange år. Dette gjorde, at vores 
dræn ikke kunne følge med og der var desværre grundejere, der oplevede oversvømmelser på deres grunde. 
Når der kommer så store mængder regn, er der ingen dræn der kan følge med. 

Drænene i Fyrgården har været et meget ømt punkt gennem mange år, og der har desværre været 
beskyldninger bl.a. på Facebook om, at bestyrelsen ikke vedligeholder drænene. Dette passer ikke! Drænene 
bliver spulet fast en gang årligt samt efter behov, men det er umuligt at tjekke konstant om de er tilstoppet. 
Derfor gennemgår vej og- drænudvalget en gang månedligt de brønde, der er på grundejerforeningens 
fælles arealer. Alle andre rense- og spulebrønde der måtte befinde sig på grundejernes arealer, er den 
enkelte grundejers ansvar jf. Vandløbsloven. Hvis man ringer efter hjælp fra fremmede entreprenører pga. 
vand på egen grund, vil regningen for dette blive sendt til den der har bestilt arbejdet.  Hvis det er vores 
fælles dræn, der er problemer med, er det kun bestyrelsen, der kan rekvirere eksterne entreprenører.   

Udover det mener vi, at man skal holde en sober tone i de dialoger, man har både på Facebook, e-mails og 
personligt, i stedet for at gemme sig bag en skærm og brokke sig. Vi kan kun opfordre de grundejere, der er 
utilfredse med bestyrelsens arbejde, om at opstille til bestyrelsesarbejdet på generalforsamlingen og derved 
rent faktisk få indflydelse på tingene. Husk på at vi jo sidder frivilligt i bestyrelsen. Nok om drænene i denne 
beretning, 

Grundejerforeningen har desværre også været ramt af et par storme, som har væltet en del træer. Når man 
som grundejer har træer, der vælter ud over fællesarealerne, har man pligt til at fjerne disse hurtigst muligt. 
Vi har forsøgt at e-maile og ringe til de grundejere, der har haft væltede træer på deres grund. I de fleste 
tilfælde har dette virket fint. Det er dog ikke alle, det er lykkedes at få fat i. Derfor opfordrer vi til, at I får 
kontaktoplysninger på jeres nabo, så I kan kontakte dem, hvis der er noget galt på deres grund. 

Der har været en del salg af huse i året der gik, og det er jo positivt at liggetiden er meget kort og husene er 
solgt hurtigt. 

Lærkevej bliver repareret jævnligt, hvilket udgør en stor post i regnskabet. I år er vejen blevet repareret to 
gange. Dette er også en af grundene til, at bestyrelsen foreslår at belægningen på Lærkevej ændres fra asfalt 
til grus. Vi har desværre ikke været i stand til, efterutallige henvendelser, at få hverken Vordingborg 
Kommune eller Forsyningen til at deltage i finansieringen af vedligeholdelsen af vejen. Vi har i 2022 indkøbt 
en pladevibrator, således at hullerne på stikvejene, især på Pilevænget, kan renoveres jævnligt at vej- og 
drænudvalget. 

Postkasseanlægget bliver nedtaget i slutningen af april 2022 i henhold til generalforsamlingsbeslutningen i 
2021. 

Bestyrelsen har diskuteret muligheden af at fejre foreningens 50-års jubilæum, eventuelt i forbindelse med 
den ordinære generalforsamling i 2023. Bestyrelsen vil informere mere herom på generalforsamlingen. 

Med den store udskiftning der har været, må der være nogle af de nye grundejere, der vil tage en tørn i 
bestyrelsen, specielt som formand, da formanden har valgt at trække sig fra bestyrelsen af personlige 
årsager. Det har desværre ikke været muligt for den siddende bestyrelse at finde en kandidat, der har 
overskud til at tage formandsposten. Så vi mangler dig! Udover dette har der også været to 
bestyrelsesmedlemmer, der har valgt at trække sig i utide. Så hvis du sidder og tænker, at det vil jeg gerne 
stille op til, må du meget gerne kontakte formanden på formand@fyrgaarden.dk. 

 

På bestyrelsens vegne 

Peter Foldager Overgaard, formand 


