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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt hos formanden, Peter Foldager Overgaard på  

Askevænget 10, 4720 Præstø, lørdag den 10. august 2019, kl 10:00 
 

 
Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: 
 

• Peter Overgaard, 

• Klaus Petersen, 

• Marianne B. Rasmussen  

• Bruno B. Christensen 
 
Niels Søe deltog ikke i mødet. 

 
Det blev besluttet at Marianne B. Rasmussen og Peter F. Overgaard ville skrive referat af 
mødet. 
 
Følgende dagsorden blev behandlet på mødet: 
 

1. Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde den 1. juni 2019 
2. Udnævnelse af sekretær 
3. Referat/opdatering vedr. afholdt møde i Badebroforeningen af 1977, den 8. juni 2019 
4. Forslag fra et medlem omkring indkøb af hjertestarter, herunder også opfølgning på 

ansøgning om hjertestarter eller samarbejde med omkringliggende 
grundejerforeninger 

5. Dato for generalforsamlingen i 2020 
6. Opfølgning på dræn/Vordingborg Kommune, Allan Schmidt 
7. Udfyldelse samt underskrift af diverse formularer til henholdsvis Danske Bank samt 

Nets 
8. Eventuelt 

 
 
Ad 1.  Godkendelse af referatet fra seneste bestyrelsesmøde den 1. juni 2019 
Referatet blev godkendt uden anmærkninger. 
 
Ad 2.  Udnævnelse af sekretær 
Det blev besluttet, at fremadrettet supplerer kasserer og formand hinanden som sekretær. 
 
Ad 3. Referat af afholdt møde i Badebroforeningen af 1977, den 8. juni 2019 
Formanden informerede, at der var udsendt et referat af mødet, og en kopi vil straks blive 
tilsendt samtlige bestyrelsesmedlemmer. Det blev besluttet, at Peter F. Overgaard er 
foreningens repræsentant. 
 
Ad 4.  Forslag fra et medlem omkring indkøb af hjertestarter, herunder også opfølgning 

på ansøgning om hjertestarter eller samarbejde med omkringliggende 
grundejerforeninger 

Det indkomne forslag blev diskuteret og der var enighed om, at tilbuddet var godt. Formanden  
skriver til medlemmet. Samtidig blev det besluttet at tage kontakt til de omkringliggende  
grundejerforeninger for at få dem med i beslutningsprocessen med henblik på at dele  
omkostningerne. 
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Ad 5. Dato for generalforsamlingen i 2020 
Kassereren informerede, at Jungshoved Forsamlingshus er bestilt og depositum betalt i 
forbindelse med næste års generalforsamling lørdag den 23. maj 2020 kl. 10:00. 
 
Ad 6.  Opfølgning på dræn/Vordingborg Kommune, Allan Schmidt 
Formanden har ikke modtaget nogen henvendelse fra hverken Allan Schmidt eller Forsyningen 
vedr. det dræn, som Forsyningen skal etablere. Formanden følger løbende op på dette emne. 
I mellemtiden blev det blev besluttet at tage kontakt til vores eget drænudvalg med henblik på 
at gå drænbrøndene igennem og få etableret kontakt til C. Birker for at få drænene spulet her 
i det kommende efterår. 
 
Ad 7.  Udfyldelse/underskrift på diverse formularer til Danske Bank samt Nets 
I forbindelse med udskiftning i bestyrelsen, var det igen nødvendigt at udfylde samt 
underskrive diverse formularer til Danske Bank, tillige med indsendelse af gyldig legitimation. 
Derudover har Nets også forlangt at få underskrevet fuldmagt inklusiv gyldig legitimation. Alle 
papirer blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Kasseren tager 
kontakt til Niels Søe, som var fraværende ved dagens møde.  
 
Ad 8.  Eventuelt 

• Foreningens Laptop: Formanden oplyste, at laptoppen p.t. ikke kan anvendes, da 
password ikke kendes. Forsøger at få ”renset” den og få den til at virke igen. 

• Hængeskab: Formanden har anskaffet træ til renovering af tag over postkasser samt 
hængeskab. Materialet var billigere end forventet. 

• Information i hængeskab: Enighed om at informationerne i skabet skal være ”up-to-
date”, da alle medlemmer skal hente post og således vil kunne læse nyttige 
informationer jævnligt. 

• Ordensregler: Disse blev igen diskuteret, da der i blandt de enkelte grundejerforeninger 
er forskellige regler. Formanden vil tage kontakt til de omkringliggende foreninger for 
at drøfte situationen på ny. 

• Opdeling af arbejdet imellem formand og kasserer: Det blev besluttet: 
o at Formanden overtager opdatering samt fornyelse af foreningens hjemmeside, 
o at Kassereren sørger for at opdatere medlemskartotek samt besvare eventuelle 

henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse med salg 

• Henvendelse fra et medlem: Formanden informerede om en indkommen henvendelse. 
Det blev besluttet at prøve at kontakte det pågældende medlem, som henvendelsen 
omhandler, for at løse konflikten med dialog.  
 

• Kommende bestyrelsesmøder blev fastlagt til:  
o 9. november 2019 
o 8. februar 2020 
o 9. maj 2020 
o 8. august 2020 
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De udestående punkter fra sidste møde blev taget op og diskuteret og nye punkter fordelt: 
 
To-do Liste 
 

Nr. Handling Ansvarlig Deadline 

1 

Sende svar til medlem omkring tilbud vedr. køb af 
hjertestarter. Forsøge at etablere et samarbejde med 
omkringliggende grundejerforeninger omkring køb og 
finansiering af hjertestarter  

Peter 01-09-2019 

2 Opfølgning på Vordingborg Kommune, Allan Schmidt Peter 01-09-2019 

3 
Sende kopi af referatet fra det seneste møde i 
Badebroforeningen af 1977 til alle 
bestyrelsesmedlemmer  

Peter 01-09-2019 

4 
Samle vores nyudvalgte drænudvalg med henblik på 
at tilse alle drænbrønde og få sat en procedure op 

Peter 01-09-2019 

5 
Kontakt C. Birker med henblik på at få spulet og tilset 
vores dræn 

Peter 01-11-2019 

6 
Kontakt Niels Søe telefonisk – mangler underskrift på 
dokumenter til Danske Bank 

Marianne 20-08-2019 

7 
Indsendelse af dokumentation til Danske Bank og 
Nets  

Marianne 01-09-2019 

8 Renovering af tag på udhængsskabe Peter 01-11-2019 

9 
Kontakt omkringliggende grundejerforeninger vedr. 
ordensregler 

Peter 01-11-2019 

10 Løsning på henvendelse Peter 01-11-2019 

 
 
 
Bøged Strand den 10. august 2019 
 
 
 
For referatet, Marianne B. Rasmussen:  ____________________________________ 
 
 
 
 
Peter Overgaard, Formand:   ____________________________________ 
 
 
 
 
 


