
Grundejerforeningen MARIELYST STRAND 
Den 17. januar 2012 

 
Referat af bestyrelsesmøde 

 
 
Tid: lørdag,  den 14. januar 2012, kl. 10.00 – 14.30 
Sted: Krondyrstien 59 
 
Alle mødt. 
 
Dagsorden 
Pkt. Emne Konklusion 
1 Godkendelse af seneste referat  

Referatet godkendt 
2 Meddelelser fra formanden 

 
 
 

Formanden orienterede om forespørgsel vedr. vand på, D20. 
Det er grundejerens forpligtigelse på egen grund, der 
udpeges én fra bestyrelsen som skal varetage problemer 
omkring vand på grundejerforeningens fællesarealer, (John 
Eggers) 
Formanden lægger referat af fællesmøde i Nykøbing F – på 
hjemmesiden. 
K47 – dræn til kanal – overenskomst underskrevet, således 
at vedligehold af drænledning påhviler grundejer – dette 
tinglyses grunden. 
 

3 Meddelelser fra kassereren: 
 
 

Årsregnskabet udleveret. 
Regnskabet gennemgået og større udsving i forhold til 
budgettet forklaret. 
Regnskabet godkendt af bestyrelsen. 
 

4 Meddelelser fra næstformanden, 
herunder TV 
 
 
 

Det nye TV-signal virker upåklageligt, alle kanaler er 
analog, dog bliver kanal 12 digital. 
TV2ØST kan ikke udsendes hvis vi ikke fjerner en analog 
kanal. 
Det blev besluttet at alle must carry-kanaler bliver indlagt. 
Hvis det bliver nødvendigt at nedlægge en kanal bliver det 
Super RTL. 
Kanal DR K og DR Ramasjang kommer ind. 

5 Meddelelser fra øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
 

 

Der tages kontakt til Finn Trane om efterbehandling af vores 
veje. 
 

6 Generalforsamling 
 
 
 

Afholdes den 31. marts 2012 kl. 14.00 – i Bowlingcentret – 
Allan bestiller. Herunder den extraordinære 
generalforsamling – samme arrangement som 
generalforsamling 2011. 
Erik modtager bestilling (øl-vand) ved indgangen. 
Valg til bestyrelsen: 
Frank Strømsted – modtager genvalg 
John Hansen – modtager genvalg 



John Eggers – modtager genvalg 
Hans-Henrik Madsen – modtager genvalg 
Beretning udarbejdes af formanden og udsendes til 
bestyrelsen, bør indeholde: 
Opgradering af Tv-antenne 
Opgradering af hjemmesiden 
Orientering af problemer med vand i området 
De enkelte udvalgsformænd sender indlæg til formanden 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne 
Punkt 4 –  

a. Salg af fællesareal 
b. Nyt postkasseanlæg 

Postkasser koster ca. 808 kr. pr. stk. opsat vil beløbet blive 
ca. 850 kr. i alt ca. 210.000 kr. 
 
Kasserer gennemgik budgetforslag for 2012. 
 
Forslag/beretning udsendes af formanden omkring 10. marts 
2012. 

7 Eventuelt 
 
 
 

Ingen bemærkninger 
 

Referent: Hans-Henrik Madsen 
 
 
 
 
-------------------------------     -------------------------------     --------------------------------- 
Frank Strømsted                    Allan Greve                           Erik Christiansen 
 
 
 
 
 
-------------------------------     ------------------------------     -------------------------------- 
John Hansen                          John Eggers                         Henning Sørensen 
 
 
 
 
------------------------------- 
Hans-Henrik Madsen 
 
 
 
  


