
Grundejerforeningen MARIELYST STRAND 
Den 21. april 2013 

 
Referat af  bestyrelsesmøde 

 
 
 
Tid: søndag, den 5. maj 2013, kl. 10.00 
Sted: Hos Jette, Elsdyrstien 27 
Deltagere: Allan, Jette, Henning, John, Erik, Hans-Henrik 
Afbud: Frank 
 
Dagsorden 
Pkt. Emne Konklusion 
1 Godkendelse af seneste referat Referatet godkendt 

 
2 Meddelelser fra formanden: 

a)Nye punkter til dagorden 
b)Fællesarealer, som ikke er slået 
c)Velkomstbrev nye ejere 
d)Er vores hjemmeside god nok? 
Erik foreslår, at den udbygges med 
det godkendte regnskab og budget 
samt at hjemmesiden hele tiden 
holdes a'jour. 
 
 

a) Ingen yderligere punkter 
b) Fællesarealer som ikke er slået, på hjemmesiden 

lægges meddelelse om at de IKKE skal benyttes til 
grenaffald/affald, dette blandt andet grundet 
brandfare. 

c) Velkomstbrev blev drøftet, udkast til nyt brev 
udarbejdes af formanden og sendes til bestyrelsen til 
godkendelse. Udsendes til nye ejere i 2013 og 
fremefter. 

d) Hjemmesiden – regnskab og budget skal lægges på 
hjemmesiden. Vi skal have en webmaster (gerne 
flere) som skal holde hjemmesiden opdateret, Frank 
er webmaster på nuværende tidspunkt. Der er forslag 
til at der bliver lagt en service ind som betyder at vi 
tilbyder en e-mail løsning ved nyheder på 
hjemmesiden, der skal også lægges link ind med 
vigtige adresser. Jette undersøger andre hjemmesider 
for om muligt at gøre vores hjemmeside bedre/mere 
interessant. 

 
3 Meddelelser fra kassereren: 

 
 
 
 
 

Kasserer uddelte regnskab for perioden 1.1 – 2.5. 2013,  pt. 
mangler kontingent fra 3 parceller. 
Regnskabet gennemgået for væsentlige punkter. 
Regning fra CopyDan steget med 4000 kr. ud over tidligere 
budget. 
Kanal Digital har tilbudt TV2 Fri gratis resten af året 2013, 
installation vil koste ca. 10.000 kr. Vi ønsker ikke at benytte 
tilbuddet. 
Fra 2014 vil der ikke blive solgt fjernsyn som kan modtage 
analogt signal, hvis vores anlæg ændres til digitalt signal vil 
det koste ca. 100.000 – va afventer. 
 

4 Meddelelser fra næstformanden, 
herunder TV 
 
 

Tv-listen skal opdateres og lægges på hjemmesiden.  
D33 grene ligger meget ud over vejen. 
Vi skal observere om det nte signal 4G påvirker vores tv-
modtagelse . 



5 Meddelelser fra øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 
a)Gennemgang af foreningens 
vedtægter med henblik på evt. 
revision ved næste gen.forsamling 
(Erik kommer med oplæg til evt. 
ændringer). 
 

 

John – har ringet til Guldborgsund kommune for at få spulet 
drænet. 
Jette – Punkter fra generalforsamlingen som skulle 
behandles: 
R08 – beplantningen breder sig ud over ejen – vi kigger på 
det igen. 
R36 – urent i plantebælte, vi kigger på det. 
Erik – Vedtægter – fremlagde forslag til nye/opdaterede 
vedtægter – disse blev drøftet. Ændringer vedtaget og 
medtages på næste generalforsamling 15. marts 2014. 
 

6 Eventuelt Erik orienterede om møde med Guldborgsund kommune om 
problemer med vand i området. 
Allan spurgte om nogen i bestyrelsen havde modtaget 
indbydelse til fællesmøde med Guldborgsund kommune. 
Kunne være sendt til den tidligere formand. 

 
 
Referent Hans-Henrik Madsen 
 
 
 
 
_____________                      ____________                   _______________             _______________ 
John Eggers                             Allan Greve                        Erik Christiansen               Jette Pedersen 
 
 
 
 
________________              __________________       
Henning Sørensen                  Hans-Henrik Madsen 
 


