Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hjelm Bugt Møn,
lørdag den 15. august 2020 kl. 11.00-1300
Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede.
1 Status på situationen det seneste halve år
Formanden refererede fra et møde den 25. februar 2020 med bestyrelsesmedlemmer fra
Grundejerforeningen Råbylille Strand og entreprenør Max Rasmussen angående færdiggørelse af
drænrør på Pælen samt tilslutning til den kommunale brønd på Bundgarnet. Arbejdet er udført til
begge grundejerforeningers tilfredshed.
Bestyrelsen opfordrer foreningens medlemmer til jævnligt at besøge vores hjemmeside
www.hjelmbugt.dk. Her lægges al relevant information og indkaldelse til generalforsamlinger.

2 Forslag om generalforsamling lørdag den 24. oktober 2020 kl. 10.00-12.00 på
Købmandsgaarden eller udskydelse af generalforsamlingen til foråret 2021, fx
til lørdag den 27. marts 2021 kl. 10.00-12.00
Efter en vurdering af den aktuelle Corona-situation og en grundig analyse af forholdene i
forbindelse med afholdelse af en generalforsamling i oktober 2020 i forhold til at vente til marts
2021, besluttede en enig bestyrelse at betragte 2020 som en ”nulløsning, eller et år, som vi springer
over.” Man kan også sige, at bestyrelsen i 2020 fungerer som en forretningsbestyrelse. Vi indkalder
derfor først til ordinær generalforsamling

lørdag den 27. marts 2021 kl. 10.00-12.00 på Købmandsgaarden.
Alle opgaver vil naturligvis indtil da blive løst i den ånd og på de skinner, som tidligere
generalforsamlinger har ønsket. Hvis der er bemærkninger eller kommentarer til denne beslutning,
eller hvis der i perioden indtil marts 2021 opstår situationer, der skal løses, er alle grundejere
naturligvis velkomne til at sende en mail til bestyrelsen eller til at kontakte bestyrelsesformanden Ib
Mathisson på telefon 27 14 00 11.

3 Udkast til nye aftaler med Foder, Svego og Erik
Bestyrelsen godkendte alle tre aftaleudkast og gav formanden bemyndigelse til at indgå aftaler med
de tre samarbejdsfirmaer: Foder: græsslåning og vedligehold af fællesarealer, vedligehold af veje.
Svego: spuling af drænrør. Erik: snerydning.

4 Status på økonomi
Der er fin overensstemmelse imellem det budgetterede og de faktiske økonomiske forhold på
nuværende tidspunkt.

Formanden fortsætter dialogen med entreprenør Max Rasmussen om to mindre drænrørsopgaver på
Pælen.

5. Evt.
A Trods 30 km-skiltning bemærker beboere ved ”byskiltet” – indkørslen til vores
sommerhusområde, at mange biler kører med for høj hastighed over det første bump, hvilket
generer de omkringboende.
Bestyrelsen vil formulere en skrivelse til Vordingborg Kommune, Park og vej, med ønske om
opsætning af skilt med angivelse af antal bump på Bundgarnet. Grundejerforeningen Råbylille
Strand kontaktes i den forbindelse.
B Foreningens vej- og nummerskilte bør udskiftes, da de knapt kan læses mere. Et udvalg
undersøger priser og udseende på skilte.
Referant: Karen Dollerup

