Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst
Den 10. september 2019

Referat af bestyrelsesmøde
Tid: Søndag den 08. september 2019 kl. 09,30
Sted: Hos Palle
Deltagere: Afbud fra John E, John H resten deltog
Dagsorden
Pkt. Emne
Konklusion
1
Gennemgang af området
Der skrives til D46 for beskæring ud mod vejen.
Morten fælder udgåede fyrretræer på fællesarealerDer indkøbes 4 tjørn til dyrehaven
2
Godkendelse af seneste referat
Godkendt
3

Formanden orienterer om evt.
hændelser siden sidste møde.

Referat af møde med Guldborgsund Kommune, Christian
Refstrup
Kommunen er i gang med en ny kommuneplan gældende for
de næste 12 år.
Den indeholder ”nye” øer og havneområder, Første er øer i
guldborgsund og Gedser ø, som skal virke som kystsikring
for Gedser Odde, her kigges også på at den skal være en
energiø, vindmøller og vandenergi.
Nykøbing Ø som kan lægges ved Guldborg idet vandet her
kun er ca 50 cm dybt,
Vil udarbejde et havneprojekt med en kystsikring på 2,20
meter.
Kommunen er ikke til opsætning af vindmøller, vil hellere
have solceller (er i gang med arealer på 200-300 hektar)
Turistområdet.
Pier er stadig en mulighed, RealDania har flyttet deres
investeringer, Torvet har i dag kostet 25-27 mill.
Gedser er i fremdrift, røgeri og købmandsbutik. museum.
Ny bymidte i Nykøbing F, start 13.5.2019 = første spadestik.
Renovering af lystbådehavne.
Velkomstcenter er sat til salg igen, første bud var ikke høje
nok.
Ved stranden kommer et projekt på 2 år, ”Haveje” – boder
ved stranden.
Vinterbader faciliteter udarbejdes så det kan falde ind i en ny
Pier – pris 8-10 mill.
Der udarbejdes ramper så kørestolsbrugere kan køre helt ned
til vandkanten.
Nyttejob med 50 unge mennesker som blandt andet skal
rense stranden.
Cykling på diget – intet nyt – klagesagen bliver afgjort til
august. Er afgjort der må cykles på diget
Nyt postnr. Postmester har afvist det, men kommunen
arbejder videre med opgaven.
Omfartsvejen – hastighed vil blive sat op til 90 km – måske
først i 2020 i forbindelse med den nye omfartsvej (Nykøbing
– motorvejen) er igangsat så der nu må køres 90 km/t

Hastighedskontrol – de standere som viser vores hastighed
har ingen optælling om hvor mange der kører for stærkt.
Man kan i teknisk forvaltning få en måler som sættes på
lygtepæle som viser hvor mange der overskrider hastigheden
(dette kan gøre at politiet kommer med en ATK vogn.
Der kommer måske en cykelsti Godthåbs Alle – Bøtø
skoven.
Vandresti Bøtø – Marrebæk igangsættes til efteråret.
Busrute 742 ingen ændring i forhold til i dag,
Ny busrute 743 som skal være en shuttle bus Marielyst –
Gedser , vil køre i skoleferien (6 uger) med 7 daglige
afgange.
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Kassereren fremlægger og
gennemgår driftsregnskab og
status.

Kasseren fremlagde driftsregnskab og status
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Status på postkasser,
Der køres ind over græsset bag om
postkasser, skal der gøres noget
ved det ?
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7

Forespørgsel fra Musestien 11
(Gnaverhaven) om tilladelse til at
fælde max 10 birketræer i vores
fællesareal.
(Erik har indhentet svar fra
Guldborgsund Kommune)
Dådyrstien 2.

Større opgave end først antaget.
Postkasser er nu opsat og forøget med 8 stk i alt 74 + 9 i
reserve.
Der placeres 2 tjørn bag postkasser så man ikke kan køre bag
om postkasserne.
Vi giver tilladelse til at der fældes max. 10 træer.
Allan kigger på opgaven og vender tilbage til Erik som
herefter tilskriver ejerne af Musestien 11.
Kommunen har givet svar på fortolkning af deklaration for
området.
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Efter at vi etableret nyt
postkasseanlæg er der kommet et
synlig hegn frem på Dådyrstien 2 ,
da det ikke foreneligt med
kommunes regler mener jeg i dette
tilfælde at vi må gøre noget ved
forholdet , derfor forslår jeg at der
bliver plantet små træer / buske
som kan skærme for det hegn. Jeg
har ingen viden om at der evt.
skulle ligge en dispensation , men
personligt tvivler jeg på det.
(Allan)
Hastighed.
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Hastighed skal sættes ned til 20
km/t og der skal skiltes på samtlige
veje , men tilladelse skal gives af
kommunen og politiet.
(Allan)
Eventuelt

Vi foretager os ikke yderligere i sagen.

Der ændres ikke i den nuværende skiltning.
Allan arbejder videre med eventuelle ændringer i hastighed.

Allan orienterede om problemer med cykelstien – skiltning
eller mangel på samme.

