Formandskabet for Strandgrundej erforeninger i Guldborgsund kommune,
ved formanden Povl Holm, Kvistgårdsvej 13
2650 Hvidovre, tlf. 36 49 04 13.

47. maj 2009.

Til formændene for følgende grundejerforeninger: Bøtø, Elkenøre Strand, Gedesby Østre
Strand, Gnaverhaven, Laksenborg, Marielyst, Marielyst Strand, Marielyst Strandpark
Ferieby, Pedersdal, Sildestrup Strand, Stovby-Marielund, Sortsø Skanse, Sdr. Alslev
Strand, Kongsnæsgård, Skansen, Nysted Strandhuse, Birkely og Østersøvej.

Eft.: Guldborgsund kommune

- Christian Refstrup

cre@guldborgsund.dk

I fortsættelse af den tidligere udsendte indkaldelse, indkaldes ovennævnte (eller respektive
næstformænd) til møde i det udvidede formandskab på Rådhuset, Parkvej 37, Nykøbing F.
onsdag, den 20. maj 2009, kl. 17.00.

vi mulighed for en præsentations-runde. Endvidere redegøres
for forhold, der forventes at have fælles interesse for de øvrige foreninger, og som
kommunens repræsentanter senere bør konfronteres med. I denne fase er det formålstjenligt
at undlade at komme ind på specifrkke emner, der kun vedrører den enkelte forening;
selvom det måtte være fristende! I sådanne tilfælde henvises til direkte kontakt med
På den første del af mødet får

kommunens sagsbehandlere.

Efter en kop kaffe medbrød starter mødet med kommunens repræsentanter, hvor den
enkelte forening far lejlighed til at forelægge spørgsmål af fælles interesse.
Følgende emner og spørgsmål er modtaget fra foreningerne og kommunen
og besvarelse:

til drøftelse

Orientering om kommunens trafikplan og de trafikprojekter som den medfører, bl.a. på
Marielyst.
Det ønskes oplyst om der etableres svingningsbaner i hver ende af Godthåbs 4116 og om der
pålægges hastighedsbegrænsning på f.eks. 60 kmt. på den del af Godthåbs A116 der går fra
Bøtø Ringvej ud til det sidste hus.
Status ønskes oplyst for cykelsti langs Bøtø Ringvej samt nordpå.
Tvunget medlemskab af grundejerforeninger - hvad kan man juridisk?
Det ønskes oplyst om kommunen vil forpligte fremtidige grundejere til medlemskab.
Oplysning om status for lokalplan for Marielyst og kommuneplan.

Vil bebyggelsesprocenten i eksisterende lokalplaner blive forhøjet som følge af
bygningsreglementets forhøj else af procente n fra l0%o

tll

|

5%

?

Refa's kørsel med for store vogne ødelægger vejene. Der ønskes gerne mødedeltagelse af
en kørselsansvarlig fra Refa.

Bliver der ens åbningstider for den nye genbrugsplads og grenplads på Godthåbs

A116 ?

Status for udarbejdelse af nye vedtægter for Det Falsterske Digelag.

Kommunen anmodes om at arbejde for kystsikring ved Birkemose. Området ejes af
Gedsergård.

Ajourføn kontaktliste for kommunens vej- og kloakfolk udbedes venligst.

Drøftelse af manglende/langsommelig sagsbehandling hos kommunen:

af 13/01 2009 om forslag om hegn - Ikke besvaret.
af A911I2008 om vedtægter for Det Falsterske Digelav - Ikke besvaret.
af 29108 2007 om vedtægtsændringer - Ikke besvaret.
af 11/08 2008 om vejbump m.v. - Ikke besvaret.
Mail af 17 /09 2008 med brev af 19/8 2008 om støjvold - Stadig ingen afgørelse.
Brev
Brev
Brev
Brev

E\,1. afbud

til jensarentoft@gmail.com eller tlf 35 24 55 46 kl. 10-15.
Med venlig hilsen og på gensyn!
Povl Holm

