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Bestyrelsesberetning for 2013/2014 
 
 
Det har været et år uden problemer. Alt er gået nemt, men lidt bemærkninger er der dog. 
 
Bestyrelsen har været samlet til et bestyrelsesmøde, resten er holdt som elektroniske møder, hvilket 
har virket udmærket. 
 
Vores hjemmeside virker, der har været ca. 4.700 besøg siden start. Vi kan jo desværre ikke vide, 
om det er medlemmer, der søger informationer eller gæster udefra. 
 
Vor kartotekssystem med integreret regnskab virker godt; opkrævninger bliver udsendt og 
registreret, dette er en stor lettelse fra kassereren. 
 
Vi mangler dog stadig nogle mail-adresser! 
 
Vi har et problem med, at der stadig er mange medlemmer, som ikke har tilmeldt sig til NETS 
(Betalingsservice). Der er forbundet med større udgift for foreningen og mere arbejde for 
kassereren, at modtage beløb manuelt. Mange anvender ikke engang de tilsendte giroopkrævninger, 
hvilket medfører, at betalingen ikke kan identificeres uden ekstra kontakt til banken med tilhørende 
ekspeditionsgebyrer, m.v. Vi beder derfor endnu engang medlemmerne om at tilmelde sig 
betalingsservice - eller i det mindste anvende de tilsendte giroopkrævninger. 
 
Lærkevej er blevet repareret med en asfalt, der holder bedre end den tidligere brugte, men vi skal 
have den repareret igen i løbet af sommeren. Brev vedrørende omkostninger og status på Lærkevej 
er sendt til Vordingborg Kommune. 
 
Der er lagt stabilgrus ud i bunker og vi har fået en person til løbende at reparere hullerne i 
stikvejene, inden de bliver for store. Denne vedligeholdelse virker fint. 
 
Et medlem klagede over vand i haven. Der blev fundet et eksisterende dræn, som ikke var blevet 
renset tidligere. Drænet blev ført over til brønden på modsatte side af Lærkevej, hvilket har 
afhjulpet problemet. Grundejeren betalte for eget dræn på grunden og tilslutning til eksisterende 
brønd blev delt mellem grundejer og grundejerforeningen. 
 
Vedrørende Strandengen, ”Projekt SAND”: Vi venter stadig på, at floraen bliver kønnere og vi 
afventer svar fra G/F Fyrvang vedrørende vedligeholdelse og regnskab. 
 
Vedrørende Badebroen: Broen bliver opsat og nedtaget af foreningens medlemmer. Regnskab for 
2013 er modtaget af G/F Fyrgården. 
 
 
Jungshoved, 8. maj 2014 
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