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Referat af ordinær generalforsamling i G/F Fyrgården d. 28. maj 2016, afholdt i Jungshoved 

Forsamlingshus 

 

Til stede: 22 fremmødte og 2 fuldmagter. 

 

Ad 1 

Bestyrelsen foreslår Nina Petersen, der vælges. 

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

 

Ad  2 

Jette Ramshøj og Søren Nielsen vælges. 

 

Ad 3 

Frank Ramshøj kommenterer den skriftlige beretning. Der kommer flere spørgsmål omkring 

drænene og de problemer, det kan medføre, hvis træer, der skal beskæres, står i skel. Det er dog 

stadig grundejernes ansvar. Der kommenteres også på de grunde, hvor beskæring af træer ud mod 

stikvejene og Lærkevej ikke er tilstrækkelig. Frank Ramshøj oplyser, at der må henvises til 

kommunens regler herom. Såfremt man oplever problemer, må man henvende sig til bestyrelsen, 

der har påtaleret over for de pågældende grundejere. Dirigenten finder, at dette må være den 

rigtige løsning, da bestyrelsen ikke skal fungere som ’politimænd’. Det må være de personer, der 

er generet af mangelfuld beskæring, der ved henvendelse til bestyrelsen således bakker om 

bestyrelsens påtaleret. 

På forespørgsel fra Søren Nielsen oplyser Frank Ramshøj, at Fyrgården har adgang til strandstykket 

til fods, men ikke pr. bil, men at man kan få bommen låst op ved henvendelse til G/F Fyrvang, hvis 

man vil aflevere kvas m.v. til Sct. Hans bål. 

Beretningen godkendes. 

 

Ad 4 

Marianne Breusch Rasmussen gennemgår regnskabet. Der er ingen bemærkninger.  

Regnskabet godkendes. 
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Ad 5 

Søren Hall: Der kommer ingen fra Fyrgården, bortset fra Søren Hall, til udsætning af badebroen. 

Der bliver brug for nye pæle og en flåde til næste sæson. Søren Nielsen foreslår, at bestyrelsen 

sender dato for udsætning/indtagning af badebroen til medlemmerne. Der fremsættes forslag om 

etablering af et shelter ved badebroen. Jette Ramshøj oplyser, at man har mulighed for, gennem 

Jungshoved Lokalråd, at søge om tilskud hos Vordingborg Kommune til sådanne projekter, hvis der 

gives tilladelse til etablering fra kommunen.  

Beretningen godkendes. 

 

Ad 6 

Der er bred enighed om, at forslaget vil påføre et stort ekstraarbejde, og at der stadig ikke kan 

være sikkerhed for, at oplysninger om bopæl m.v. havner i de forkerte hænder. Dirigenten oplyser, 

at man via tingbogen kan se, hvem der ejer en bestemt grund. Der er enighed om, at det er mere 

fornuftigt at tale sammen over hækken. Forslaget bortfalder med 3 stemmer for og resten imod. 

 

Ad 7 

Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne. 

 

Ad 8 

Marianne Breusch Rasmussen gennemgår budgettet for 2016. Der er nogle kommentarer til 

vejene, og der foreslås opsætning af vejbump. Frank Ramshøj: Det har været prøvet, ingen god 

idé. Jette Ramshøj kan oplyse, at lokalrådet har søgt kommunen om at få et vejbump, men det 

koster ca. 70.000 kr. Bestyrelsen vil evt. sætte store sten op på hjørnerne, men vil forinden 

kontakte kommunen. 

Niels Ove Jungersen spørger, om bestyrelsen har overvejet at skifte bank? Frank Ramshøj: Ud fra 

nærhedsprincippet har man kontaktet Møns Bank, der forlanger, at mindst et bestyrelsesmedlem 

skal have privat konto i banken, hvorfor man indtil videre har opgivet at skifte. Niels Søe: Hvad 

med punktet postkasser og udhængsskab? Marianne Breusch Rasmussen: Nye postkasser blev 

nedstemt sidste år. Jette Ramshøj: Hvis postvæsnet forlanger en udskiftning, skal 
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grundejerforeningen sørge for det, da postkasserne er grundejerforeningens ejendom. Det 

foreslås, at man sætter et skilt på postkassen med ’reklamer nej tak’, så ens postkasse ikke sander 

til.   

Rykkergebyret vil fortsat være på kr. 100,00.  

Budgettet godkendes.  

 

Ad 9 

Frank Ramshøj genvælges som formand. 

Klaus Petersen genvælges. 

Holger Christensen ønsker ikke at genopstille. 

Jannie Funk Christensen udgår af bestyrelsen, da der nu er 4 medlemmer. 

Søren Hall suppleant. 

Lone Lisbeth Jensen genvælges som revisor 

 

Ad 10 

Kim Vibæk opfordrer til, at holde hundene i snor, opsamle efterladenskaberne og at tage poserne 

med i stedet for at smide dem.  Der fremsættes forslag op om at opsætte skilte samt opsætte en 

stander op med hundeposer. Man må så selv tage de fyldte poser med til sin egen affaldsspand. 

Søren Nielsen vil kunne levere hundeposer uden beregning. Foreslår, at der sættes en 

affaldscontainer op, men dette er der ingen stemning for.  

Der var ikke yderligere til eventuelt. 

Frank Ramshøj: Tak for en god generalforsamling. Vil gøre opmærksom på, at min hustru, Jette, 

laver alt sekretærarbejdet og er en uvurderlig hjælp for mig og øvrige bestyrelse, da jeg pga. mit 

dårlige syn har svært ved at betjene PC’en. Jeg vil gerne her påskønne Jettes store arbejde. 

 

Nina Petersen takker for god ro og orden. Generalforsamling slutter kl.11:50. 
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Bestyrelsen er herefter: 

Frank Ramshøj, formand 

Klaus Petersen, bestyrelsesmedlem 

Niels Søe, bestyrelsesmedlem 

Marianne Breusch Rasmussen, kasserer 

Søren Hall, suppleant 

Lone Jensen, revisor 

Søren Nielsen, revisor 

 

 

 

Frank Ramshøj    Nina Petersen 

Formand     Dirigent 

 

 

 

Aase Jungersen 

Referent 


