
 
 
 
 
 
 

Præstø den 15/1 2017 

 
Formandens beretning 2016 

 
Konstituering: 
Efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig, ved det efterfølgende bestyrelsesmøde.  Vi har, i 
løbet af 2016, haft de bestyrelsesmøder som vi mener der har været behov for. Disse bestyrelsesmøder er 
afholdt uden at belaste foreningens økonomi. 
 
CVR nummer: 
Da foreningen skulle have ny kasserer, og af det af bankerne kræves, at selv foreninger som os, opretter et 
CVR nummer, blev dette iværksat, men forsinkede processen ifht. den endelige overdragelse af ansvaret 
for vores konto. 
Årsagen til at vi skulle oprette et CVR nummer, er at al post, fra bank, forsikring, etc. efterhånden foregår 
elektronisk, og kommer via e-boks. 
 
Vedligehold af vores arealer: 
I 2016, er det også Håndværkergården, der har varetaget disse opgaver. 
 
Legepladsen: 
Da vi ved seneste generalforsamling, ekstraordinært åbnede budgettet for 2016, med henblik på indkøb af 
gynge til vores legeplads, har vores bestyrelsesmøder drejet sig meget om dette indkøb. Vi vil selvfølgelig 
gerne have mest muligt for foreningens midler, så der er gået noget tid med at få tilbuddene i hus, og at 
vende disse. 
 
Vi må konstatere at det er meget besværligt at vedligeholde og etablere vores legeplads, da 
legeredskaberne skal være godkendt, for at foreningen har sin ryg fri, hvis der opstår eventuelle skader, ved 
brug af legepladsen. 
I den forbindelse indhentede vi tilbud på etablering af gyngestativet fra Håndværkergården, hvis tilbud vi 
enstemmigt accepterede. 
Gyngestativet er godkendt – og dokumentationen omkring dette, fylder hele 80 sider, og kan naturligvis 
fremvises. 
 
Faldunderlag til gyngestativ: 
Man kan benytte forskellige former for faldunderlag, og det blev efter nøje undersøgelser klart, at grus var 
det billigste valg. 
 
Men, der er også krav til hvilket grus man skal bruge, for at få faldunderlaget godkendt! 
I den forbindelse indhentede vi 3 forskellige tilbud. Vi har naturligvis taget det billigste, og har fået certifikat 
på denne grus. 
I alt skulle vi bruge 17 Tons grus. Bestyrelsen vil gerne handle lokalt – og XL Præstø var med i budrunden, 
men når der er en besparelse på kr. 9.452,50 ved at få gruset leveret udenbys fra – så tager vi naturligvis 
denne løsning. (XL Præstø kr. 16.532,50 inkl. moms - Grus Direkte: kr. 7.080,00 inkl. moms). 
 



I forbindelse med udgravningen, valgte vi at jorden som blev gravet af, skulle fordeles rundt om vores 
rutcherør. Det er sådan at jord der ikke afleveres af en privatperson, pålægges en afgift på ca. 1.000,00 kr. 
pr. m3, da jorden skal renses, for eventuelle kemikalier. 
Dette gav foreningen en besparelse på kr. 8.500,- ekskl. kørsel/arbejdsløn 
 
Bord/Bænksæt indkøbt til legepladsen: 
2 x bord/bænk sæt er indkøbt til legepladsen. Disse er fremstillet af Produktionsskolen i Vordingborg 
kommune, og opstillet af Håndværkergården. 
 
Genetablering af areal v. Hejrevej 13/14: 
Håndværkergården har færdiggjort etableringen af arealet ved H13/14, hvor der skulle påfyldes ekstra jord, 
samt få tilsået arealet med græs. Yderligere blev fliserne rettet op, da de over årene var skredet/sunket 
meget. 
 
Kloak gennemgang: 
På generalforsamlingen blev det besluttet at bestyrelsen skulle undersøge en pris på kameragennemgang, 
omhandlende alle parceller, dette fra egen parcel til samlebrønd. 
Vi henvendte os til 2 forskellige kloakmestre, som begge mente at det ville være spild af penge, da mange 
parceller selv har en skjult rør forsikring, som dækker egen grund, og i vejarealet er det Vordingborg 
Kommune der har ansvaret.  
Begge gav et bud på ca. 2.500,- ekskl. moms pr. parcel, hvilket samlet således ville koste kr. 134.375,00 inkl. 
moms for alle parceller. 
I den forbindelse behandlede bestyrelsen også et ønske om at Grundejerforeningen ydede et tilskud. 
Set i lyset af eksperternes vurdering, besluttede en enstemmig bestyrelse ikke at få foretaget denne 
gennemgang, og herunder heller ikke yde tilskud. 
 
Nedbrud af køreareal ved stamvejen på Hejrevej: 
Efter et voldsomt regnvejr i det tidlige 2016, opstod der et akut nedbrud at kørearealet på Hejrevejs 
stamvej. Vordingborg Kommune blev kontaktet, og samme dag blev der foretaget afspærring af området, 
som så senere hen blev genetableret - herunder med helt ny kloak. 
 
Bomme etablering: 
Da bestyrelsen kunne konstatere at stiarealet mellem H6/7 og H8/9 blev uhensigtsmæssigt blev benyttet til 
bilkørsel, med udgangspunkt i at nogle grundejere selvbestaltet gennem årene har fjernet bommene, 
besluttede bestyrelsen at få genetableret disse bomme. 
Det var både vores egne parceller, avisbude og Post Nord, som benyttede sig af muligheden for 
gennemkørsel – og ofte var det ikke med lav fart! 
Efter etableringen blev denne beslutning mødt af protester fra parcellerne H3, H4, H6, H7, H8 og H9 
 
Ønsket fra de 4 af parcellerne var at få lov til at henstille deres trailere på fællesarealet, da som den ene 
parcel udtrykte det, ikke ønskede at have egen trailer stående på egen parcel !! 
 
Jeg bliver nødt til at bemærke: Hvis nogle parceller fremadrettet er imod de beslutninger/arbejdsopgaver 
som igangsættes, skal bestyrelsen kontaktes. Det er ikke Håndværkergården der skal have denne 
information. 
 
Det der var vigtigst for bestyrelsen var at undgå eventuelle uheld, ifbm. biler der kører på gangarealer, og 
derfor blev det besluttet at flytte 2 bomme til midt på gangarealet mellem H8/H9, således at biltrafik 
mellem H6/H7 og H8/H9 blev udelukket, men at fællesarealet kunne benyttes til henstilling af f.eks. 
trailere. 



Tilladelsen, til henstilling af trailere, blev givet indtil denne generalforsamling, og derfor vil bestyrelsen også 
senere i agendaen spørge forsamlingen om hvad arealet kan bruges til, herunder om generalforsamlingen 
billiger henstilling af f.eks. trailere på alle vores fællesarealer.  
 
Maling af legeredskab, samt bomme 
Håndværkergården har i 2016 malet træværket på vores legeredskaber, samt på bommene. 
 
Sprøjtning af vores gangarealer 
Der er ligeledes i 2016, foretaget sprøjtning af ukrudt på vores fællesarealer.  
 
Renskæring af græskanter 
Håndværkergården har ligeledes renskåret vores gangsystemer for græs som groede hen over fliserne. 
 
Henstilling af affaldsbeholdere på vendepladser: 
Bestyrelsen har fået henvendelse fra parceller om at det er et irritationsmoment at der henstilles 
affaldsbeholdere på vores vendepladser/fællesarealer. Bestyrelsen henstiller derfor til de berørte parceller 
om at flytte disse til egen grund. 
 
Tak til bestyrelsen: 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i 2016. 
Jeg synes vi har nået meget, og er i en god proces om vores fællesarealer. 
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