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Denne beretning er min første som formand, så den er måske lidt anderledes, end hvad I er vant 
til.   

Et år er igen lagt bag os, et år som nok vil blive husket, for det mærkeligste år med en Corona 
Pandemi samt en meget våd maj, juni og juli. Og selvfølgelig en fantastisk varm august måned. Vi 
kan jo håbe på at 2021 bliver meget anderledes. 

Vi har i perioden afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvoraf de 2 har været afholdt over internettet. Nogle 
af de ting der nævnes senere i beretningen, skulle der tages en beslutning om på møderne og 
andre har været klaret over mail. Efter den sidste generalforsamling i 2019 konstituerede 
bestyrelsen sig: Peter Overgaard som formand, Klaus Petersen som næstformand, Marianne 
Rasmussen som kasserer, Niels Søe som menigt medlem samt Bruno Christensen som suppleant. 

Vejene og vendepladserne blev i sommeren 2020 rettet op med vejgrus af Lundegårdens 
Maskinstation. Nogle af jer har sikkert bemærket, at gruset er mere løst end før vejene blev 
renoveret, hvilket skyldes, at der skal en masse vand til før det bliver fast at køre på. Der er lagt en 
lille bunke grus på alle vendepladserne. Det er meningen, at I skal bruge det til at lappe evt. lunker 
på vendepladserne. Der er stadig en bunke grus for enden af Lærkevej, som er til fri afbenyttelse til 
at lappe evt. huller på grusvejene. Der er også lagt kampesten op i rabatterne i udkørslerne fra 
stikvejene, hvilket er gjort for at skraldebilerne ikke skærer hjørner og derved ødelægger 
græsrabatten.  

Vi lægger op til at stikvejene samt vendepladserne bliver fast vedligeholdt hvert 4. år og at der 
afsættes penge til dette i budgettet. 

Lærkevejs asfalt er i en dårlig forfatning og vi modtog i 2020 et tilbud på en pålægning af 5 cm ny 
asfalt på hele vejen til en pris på ca. 110.000 kr., hvilket vi som bestyrelse vil anbefale udføres 
inden for en overskuelig årrække. 

Der er dog blevet lappet huller dette forår (2021). 

Derudover har der været en meget konstruktiv dialog med Vordingborg Forsyning, som har 
erkendt, at de selvfølgelig skal være med til at betale for en vedligeholdelse. Vi ved ikke hvor 
meget endnu, da der først skal afholdes vejsyn med Vordingborg Kommune, hvor vi aftaler en 
fordelingsnøgle. Forsyningen har bedt om dette, da der har været alt for mange ikke nedskrevne 
aftaler i de forskellige grundejerforeninger og de gerne vil have noget på skrift. Der er desværre 
ikke noget nyt i sagen, men vi kæmper videre. 

Vi har igen i år ansøgt Trygfonden om en hjertestarter, dog med den ændring fra tidligere, at nu er 
det på vegne af alle grundejerforeningerne i området. Vi har fået den tildelt og det er meningen, at 
den bliver opsat på Bøged Strandvej 4 hos æggedamen i løbet af kort tid. Vi har dog brug for 3-4 
grundejere, der vil indgå som hjertestarter-faddere, ikke hjerteløbere. Fadderne skal holde øje med 
hjertestarteren og skal på et 4 timers obligatorisk kursus. 

Omkring drænet, så er det blevet spulet i både 2019, 2020 og 2021 og der har kun været enkelte 
uheld. Fremadrettet er spulingen aftalt med Christian Birker og er derfor lagt fast ind i hans 
kalender 1 gang årligt. 

Det er vigtigt, at det kun er bestyrelsen og ikke den enkelte grundejer, der tager kontakt til Birker, 
hvis man er i tvivl.  
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I 2020 fik vi lovning på de originale drænkort fra dengang området blev udstykket og på disse 
drænkort skulle alle dræn være indtegnet, også dem der er på de enkelte grunde. Husk at der er 
reetableringspligt, hvis man overgraver, ødelægger eller fjerner drænet på sin egen grund. Dette 
gælder også hvis ens træer og trærødder ødelægger drænet. 

Vi har også kigget på vedtægterne i det forgangne år, og som I kan se i dagsordenen til 
generalforsamlingen, foreslår vi en vedtægtsændring omkring bestyrelsens antal medlemmer. 
Forslaget indebærer en ændring fra 4 personer til at bestyrelsen skal bestå af mellem 4 og 7 
personer. Dette er pga. en stigende interesse for bestyrelsesarbejdet, og det vil jo være fantastisk 
hvis vi kunne komme op på 7 medlemmer. 

Salget af sommerhuse i vores område er støt stigende. Der er inden for de sidste par år solgt 30 
huse og en enkelt grund, så hjerteligt velkommen til alle de nye grundejere. Formanden har været 
rundt og besøge og byde de fleste ”nye” velkommen til. Husk at underrette grundejerforeningen 
hvis der sker familiehandler eller man handler uden ejendomsmægler, så at vi kan få de rigtige 
ejere registreret i vores medlemskartotek. 

Vordingborg Kommune og Jungshoved Lokalråd har forespurgt om at måtte anlægge en 
vandrerute langs strandarealet. Dette var vi og de andre grundejerforeninger i første omgang 
skeptiske overfor, da der ikke forelå en plan for fjernelse af affald o.l. Vi kan nu konstatere, at der 
er sat afmærkninger op for vandreruten, som hedder Sydsjællandsleden. Der har dog ikke været 
nogle problemer med affald. 

Badebroen lever desværre sit eget liv og vi har meget svært ved at få de andre 
grundejerforeninger, der er med i Badebrosforeningen i tale eller at afholde møder. Der er dog 
kommet et forslag om at pontonen skal skiftes i nær fremtid, og samtidigt ændre broen til en 
flydebro. Så nu må vi se, hvad der sker. Og så skal I huske, at vi skal stille med frivillige ved 
udsætning og indtagning af broen, når dette bliver meddelt i udhængsskabet og på hjemmesiden. 
Husk man skal yde for at nyde - og Fyrgården er ikke den grundejerforening, der står i første 
række med frivillige, når der skal laves noget med broen. Hvis broen ikke bliver udsat 1 år, mister 
vi retten til den. Og da den bliver brugt meget og er et stort plus for området, vil det være meget 
ærgerligt, hvis den forsvinder. 

Til sidst et lille surt opstød angående overholdelse af hastighedsgrænsen på de 30 km på 
Lærkevej og 20 km på grusvejene. Dette gælder både grundejere og turister: Kig i bakspejlet, 
støver det når der køres 20 km, så sæt da for pokker hastigheden ned til 15 km. Det tager trods alt 
højst et til 2 min mere, for at komme frem til sit sommerhus. Til de som lejer ud, vil vi opfordre til at 
sætte et opslag op til gæsterne, hvor der står hastighedsgrænsen for området, og at man bør 
tænke på støvgenerne i tørre perioder. 

Til sidst skal jeg takke bestyrelsen og grundejerne for et godt samarbejde. 

 

På Bestyrelsen vegne 

Peter Foldager Overgaard, Formand 


