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Bestyrelsesberetning for 2017/18 
 
 
2017 er gået uden problemer. 
 
Bestyrelsen har været samlet 2 gange d. 30.07.2017 og d. 01.04.2018 og resten af 
kommunikationen er foregået pr. edb. 
 
I vinter, dvs. den 1. marts 2018, havde vi snerydning 1. og eneste gang. 
 
Vi har fået grus hjem til reparation af stikveje, og vi har indhentet 2 tilbud på reparation af 
Lærkevej, 1. med fuld belægning kr. 154.218,75 og 2. med reparation af huller samt tilretning af 
kanter kr. 21.000,-.  
 
Vore dræn er ikke blevet spulet i det forløbne år, da Klaus, (Klaus Petersen, næstformanden), 
og jeg jævnligt tilser vores brønde.  
 
På et møde 18. januar 2018 med Birker, Teknisk Forvaltning, Vordingborg Kommune og 
Vordingborg Forsyning, sidstnævnte er ansvarlig for drænene videre mod syd, samt 
undertegnede, blev det besluttet, at der skal graves rensebrønd(e) ned for enden af Lærkevej, 
for afklaring af gennemløb mod renseanlægget. Der er tale om etablering af 1 eller 2 
rensebrønde. 
 
I forbindelse med dette møde blev det endvidere besluttet:                                                                                

• at disse rensebrønd(e) betales af Fyrgården. Anslået pris pr. brønd kr. 20.000,- 
• at lave en kikkertundersøgelse mod renseanlægget. Denne udgift betales af 

Vordingborg Forsyning 
• at foretage styning af 3 piletræer ved Birkevænget 2. Denne udgift afholdes i fællesskab 

af Forsyningen, gårdejeren mod syd samt ejeren af Birkevænget 2. Dette skal ske for at 
forhindre drænene på marken i at lukke til.                                                 

 
Arbejdet er bestilt, men endnu ikke i gang. 
 
Vi er jo desværre blevet forsinket med dette arbejde, på grund af at vores gode entreprenør 
Birker, alt for tidligt er afgået ved døden. Jeg kan dog oplyse, at Birkers søn Christian fortsætter 
sin fars arbejder og er ved at arbejde sig frem til vores opgaver.                                                 
 
Vi søgte Tryg Fonden om en hjertestarter inden 1. sept. 2017, men fik afslag. Vi søger igen i år 
til september. 
 
I forbindelse med opkrævningen af 2018 kontingentet er der KUN blevet udsendt 2 rykkere for 
manglende indbetaling, så der sker forbedringer. TAK FOR DET. Der er dog stadig nogle få 
medlemmer, som glemmer at underrette os om, at de er flyttet, og/eller har fået ny e-
mailadresse, så se nu at få kontingentbetalingen ind på NETS. Så går det hele automatisk og 
det belaster ikke kasserens frivillige arbejde!!!!!! 
 
Bestyrelsen har i årets løb sendt en lille hilsen ud til alle grundejere om vedligeholdelse af 
grunde og rabatter. Denne henvendelse er desværre ikke blevet modtaget lige godt hos alle 
medlemmer. Undskyldninger for IKKE at vedligeholde beplantning kan f. eks være, at 
grundejeren ikke har værktøj og en anden grundejer, har sine egne regler, en har ikke tid . . ..!!!  
 
Det eneste, der er at sige i denne forbindelse er, at de fleste af reglerne ikke er noget 
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Fyrgårdens bestyrelse har indflydelse på, DET ER DERIMOD VORDINGBORG KOMMUNES 
REGLER FOR PRIVATE FÆLLESVEJE.  
 
Desværre har jeg og min personlige sekretær ikke været så aktive, som vores samvittighed 
siger, vi burde, men vi har “holdt skruen I vandet”. 
 
Jungshoved, den 1. maj 2018 
 
Frank Ramshøj  
Formand 


