Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsen konstituerede sig således den 27. juli 2016:
Formand Ib Mathisson, Mægleren 25, im@zahlesgym.dk, mobil 27 14 00 11
Næstformand Birte Borre Olsen, Kværken 2, nbo@ishoj.dk
Kasserer Anne-Mette Kurek, Kværken 9, afk@baychristensen.dk
Medlem Steen Døssing, Kværken 18, steen.2@live.dk
Medlem Karsten Jørgensen, Kværken 1, kej19jyh@gmail.com
Suppleant Jan Kurek, Kværken 9, jbkcn03@yahoo.dk
Suppleant og sekretær Karen Dollerup, Mægleren 23, kd@kglbs.dk
Bestyrelsen har i det forløbne år haft arbejdsro og et særdeles fint samarbejde omkring foreningens
aktiviteter:
1) Købmandsgården dannede en særdeles fin ramme om generalforsamlingen sidste år, og derfor
har vi valgt at gøre det til en tradition
2) Der er afholdt tre ordinære møder den 27. juli, 22. oktober og 30. december og et
planlægningsmøde den 24. marts. Der er udarbejdet et årshjul, og mødeaktiviteten er
effektiviseret med en uddelegering af bestyrelsens arbejdsopgaver.
3) Trygfonden har bevilget 10.000 kr. til afholdelse af førstehjælpskursus samt brug af
hjertestarter. Beløbet skal anvendes inden for tre år. Bestyrelsen har forsøgt at arrangere et
førstehjælpskursus for foreningens medlemmer, men det blev aflyst, da der var for få
tilmeldte. Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at gennemføre kurset
4) Jan Kurek har overtaget moderniseringen og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside –
www.hjelmbugt.dk. Hjemmesiden fungerer godt, og bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at
bruge den!
5) Etablering af fibernet – se foreningens korrespondance med Vordingborg kommune på
hjemmesiden.
6) Skriftlig henvendelse fra Vordingborg Kommune, som henstiller til, at grundejerne ikke stiller
storskrald på den kommunale parkeringsplads. Kommunen henviser deres hjemmeside ”Mit
affald”, hvor reglerne for afhentning af storskrald er beskrevet
7) Ved sidste års generalforsamling orienterede vi om, at Danske Bank i forbindelse med
godkendelse af ny kasserer ønskede dokumentationsdokumenter fra alle
bestyrelsesmedlemmer i form af kørekort, sundhedskort og pas, og at denne proces desværre
tog utrolig lang tid. Fra banken modtog vi også et tilbud på en bestyrelsesansvarsforsikring.
Bestyrelsen har besluttet ikke at tegne en sådan forsikring. I den forbindelse vil bestyrelsen
rette en stor tak til Anne-Mette for en stor og yderst kompetent håndtering af de
regnskabsopgaver, som har været i 2016.
8) Bestyrelsen har modtaget to henvendelser i forbindelse med etableringen af fibernet til
området. Vi har givet partshøringssvar vedrørende placering af teknikkabine og kommunens
godkendelse af gravetilladelse.
9) De driftmæssige forhold:
- Regnskabet for 2016 er i orden – alle regninger er betalt. Alle sommerhusejere har betalt
kontingent i 2016 og alle har betalt for etableringen af vejbump. Det samlede beløb for
vejbumpene på 26.430 kr. er betalt til Grundejerforeningen Råbylille Strand.
- Sidste års beslutning på generalforsamlingen vedrørende indkaldelse til
generalforsamlingen er fulgt: indkaldelsen sker via foreningens hjemmeside
www.hjelmbugt.dk og adviseres via mail senest en måned før. Medlemmer, som ønsker
indkaldelse pr. brev, meddeler dette til bestyrelsen - to grundejere er indkaldt pr. brev.
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Snerydningsaftale med Erik Hansen udløber 1. april 2017. Bestyrelsen har besluttet, at
formanden henvender sig til Erik Hansen for at indgå en ny aftale for 2017/2018 og
2018/2019.
Fællesarealerne er alle steder vedligeholdt på en måde, som bestyrelsen er særdeles tilfreds
med.
Vejene er udbedret efter de retningslinjer, som er aftalt på tidligere års
generalforsamlinger
Samarbejdsaftalen med Martin Foder løber til 31. december 2017, men bestyrelsen har
besluttet, at formanden i foråret forhandler en ny kontrakt på plads for 2018, 2019 og 2020.
Dræn er spulet af Svego – prognose for Pælen er fremsendt til foreningen
Bestyrelsen er fortsat særdeles tilfreds med samarbejdet med de nuværende
samarbejdspartnere:
Martin Foder, Plantagevej 1, 4780 Stege - vedligeholdelse af veje, græsslåning og beskæring
af fællesarealer.
Erik Hansen, Råbylille Strandvej 13, 4760 Stege - snerydning og høst af engen.
Svego, Røddingevej 33, Røddinge, 4760 Stege - spuling af dræn - ved brud på dræn
kontaktes JLL Total Aps/ Aut. Kloakmester Kaspar Ludvigsen, Krondrevet 9, 4760
Vordingborg.
Bestyrelsen har også i år haft et særdeles fint samarbejde med Danske Bank

Bestyrelsens sammensætning og aftalte opgavefordeling:
1) Formand Ib Mathisson, Mægleren - overordnet ansvar for foreningen – indkaldelse af
bestyrelsesmøder, generalforsamling herunder bestyrelsens beretning m.v., samt foreningens
kontaktperson udadtil.
2) Næstformand Birte Borre Olsen – ansvar for alt det praktiske i forbindelse med
generalforsamlingen, holder tæt øje med lokalplanen for sommerhusområdet vest for Råbylille
Strand og andre lokale forhold og dækker formandens manglende lokale kendskab!
3) Kasserer Anne-Mette Fuglsang Kurek – ansvar for regnskab og finansiel rådgivning af
foreningen.
4) Medlem Steen Døssing - ansvar for rådgivning om dræn, kloakker, veje og
grundejerforeningens historie.
5) Medlem Karsten Jørgensen - ansvar for hjertestarteren, kontaktperson til Erik Hansen
vedrørende snerydningsforhold og andre lokale praktiske forhold herunder kontakt til Martin
Foder.
6) Suppleant Jan Kurek, Kværken 9 – ansvar for forenings hjemmeside i egenskab af foreningens
webmaster.
7) Suppleant og sekretær Karen Dollerup – ansvar for alle referater og redaktør på alle
foreningens skriftlige oplæg og udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen via post.
På bestyrelsens vegne
Ib Mathisson

