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Formandens beretning 

Omfartsvejen. 

Vi havde i 11 time nedsat en arbejdsgruppe som tog kontakt til Borgmester John 

Brædder hvor vi fremlagde vores ønsker om at anlægge en rundkørsel i stedet for at 

føre vejen under Grønsundsvej. De var lydhør over for vores forslag og sendte derpå 

det videre til vejdirektoratet.  

Vi fik afslag med den begrundelse at vi var for sent ude og at det vil få trafikken til at 

gå i stå med 2 rundkørsler så tæt på hinanden.  

Et ønske fik vi opfyldt, at få flyttet regnvandsbassinet over på den anden side af 

vejen. Omfartsvejen kommer som beskrevet og vi må få det bedste ud af det. 

Cykelstien. 

Jeg har henvendt mig til Kommune flere gange om problemet med det røde drænvand 

som indeholder perkolat.  

Her i weekenden sendte jeg en ny mail for, at høre hvordan det går med at finde 

penge til at udføre opgaven, og svaret kom i dag kl. 15.00. Det var nok fordi jeg skrev 

at vi skulle have generalforsamling i dag. Jeg oplæser lige hvad jeg skrev til dem og 

svaret. 

Der skal gøres noget inden det bliver vinter, så vi må presse dem til det yderste for at 

finde penge så det kan blive løst. 

Busturen. 

Vores bustur gik til Operahuset for at se det fantastiske byggeri som HR Møller har 

skænket os.  

Jeg tror nok ikke at jeg tager munden for fuld når jeg siger, at det var en kæmpe 

oplevelse og hvor de 2 guider med stor humor og anekdoter gjorde sit til at det blev 

en dejlig formiddag.  

Derefter kørte vi ned til vores spisested den sorte diamant som er blevet vores faste 

spisested, og der fik vores 4 halve med tilhørende øl snaps og vand.  

Det blev også til en tur i Amaliehaven inden vi sluttede med kaffe og kage på 

rastepladsen ved Karlslunde.  

Det var en rigtig skøn tur med godt vejr, og for første gang var bussen fyldt op. Jeg 

glæder mig allerede til næste år. 

 

 

 

 

 

 



Nyt Telt. 

Vi har købt nyt telt som skulle være  meget stærkere i kvaliteten .  

De andre 2 telte er blevet til 1 telt hvor vi har taget det bedste og stykket det sammen 

til 1 telt.  

I takt med den store efterspørgelse af vores telte, borde og stole oplever vi også en 

hurtig nedslidning af disse, og vores foreningen har ikke ubegrænset midler til at 

købe nyt hvert år.  

Vi i bestyrelsen har drøftet, at hvis vi fremover skal kunne yde denne service, bliver 

vi nød til at tage penge for udlån af disse ting. Vi vender tilbage til dette i punkt 7 

Indkomne forslag. 

Loppemarked.   
26. August løb vores loppemarked af stablen. Der var 8 personer som solgte i teltet, 

og derudover var der omkring 10 der afholdte det på deres hjemmeadresse.  

Vejret var ok, men vi var i skarp konkurrence om kunderne med Idestrup, Grænge og 

så en til som jeg ikke kan huske.  

Til aften var der spisning i teltet som ca. 30 personer benyttede sig af. Der var 

opstillet 2 store grille som venligst var udlånt fra Falsters Lilleskoles Venner.  

 

 

 

Fortove og Cykelstien.   

Hvor jeg sidste år roste os alle for at holde vores fortove rene for ukrudt og affald, må 

jeg med skam sige det modsatte i år. Det har virkelig grebet om sig og til det må jeg 

henstille os alle til få gjort noget ved det. Det samme kan jeg sige om vores cykelsti 

ud mod den nye omfartsvej.  

Der er man ved at fylde grøften op med afklippet græs og haveaffald. Jeg har taget 

kontakt til Guldborgsund Kommune for at høre hvad der kunne gøres ved det.  

Svaret fra Kommunen var kort og kontant. Vi skulle melde hvem der var synderen, 

og derefter vil Kommunen pålægge vedkommende til at fjerne det omgående.  

Jeg henstiller kraftigt til at man ikke fremover køre græs og andet affald i grøften, for 

så vil det blive anmeldt til kommunen.  

Det tiltrækker også rotter og lugter grimt hele sommeren igennem. 

Tak til bestyrelsen for året der er gået. Det var alt fra mig for denne gang. 

 

 

Claus R Jensen 
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