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SAGT´s bestyrelsen består d.d. af:Formand Peter Post Hansen, GF Sejr, næstformand Poul
Jørgensen, GF Tengslemark Ny, kasserer Kirsten Laage-Petersen, GF
Heden,bestyrelsesmedlemmerne Karl-Anker Thorn, GF Kongeparten og Maj Lundqvist, GF Vej 11.
Suppleant Kurt Jensen, GF Ågården.

2 møder i SOL
gjorde dog ikke situationen optimal. De nye medlemmer vil rigtig gerne markere sig, og har
rundsendt skrivelser til samtlige foreningsformænd/-kasserere hvilket har faldet nogle for brystet,
idet man har troet SAGT stod bag. Vi er ikke glade for metoden og arbejder i SOL/KSO om en
sober måde at kommunikere med foreningerne.

POLITI Vi har længe haft et gode at kunne kontakte lokalbetjenten når man observerede tegn
på indbrud dette kan desværre ikke længere lade sig gøre. Nu må man anvende 114 vel vidende
der ikke sendes en politivogn til stedet  det er dog vigtigt at anmelde af hensyn til forsikring.

AFBRÆNDING mange foreninger har stadig stående i deres vedtægter at afbrænding er tilladt
visse perioder. Afbrænding i sommerhusområder og i byzoner er IKKE tilladt
Grønne

MOBIL-/DATANET har stadig meget at komme efter, og vi arbejder i SOL hårdt på at få
forbedringer. Visse steder er der dog kommet forbedringer, men det er stadig ikke nok.

TOILETTER PÅ STRAND I Nykøbing er der op

offentlige strande. Man arbejder desuden på at erstatte de små affaldsspande med underjordiske
kæmpebeholdere.

LANDSBY-MAKE-OVER har været en succes for kommunen  de har derfor udvidet til
SOMMERHUS-MAKE-OVER, forstået på den måde, at man afsatte 300.000 kr. til formålet.
Grundejerforeningerne kunne ansøge om op til 50.000 kr. til et eller flere projekter. Der indkom
21 ansøgninger. Ud af disse blev 7 projekter udvalgt. Det vil være muligt at søge midler igen i
2015. Læs mere på http://polweb.nethotel.dk/Produkt/Polweb

CYKELSTIER-VEJE  Man er i fuld gang med at etablere cykelsti flere steder, bl.a. langs rute 21
mellem Lumsås og Ebbeløkke bakke. Flere veje har desuden fået en tiltrængt asfaltering.

KLOAKERING udbygningen har længe stået stand by. Man venter på afgørelsen af den retssag
Slagelse/Randers har lagt mod Staten. I første omgang vandt man sagen, men den er anket fra
Statens side. Kommunen har valgt at afvente sagens udfald. Man forventer dog, at det nye
rensningsanlæg ved Tengslemark vil stå færdigt i 2018. Når man engang genoptager selve
kloakering i sommerhusområderne, vil man først fortsætte med områderne ved bugten.

FORSIKRING på repræsentantskabsmødet var der ingen spørgsmål til punktet, men det kan
anbefales at tegne en erhvervsforsikring for veje og fællesarealer.

GRØFTER/DRÆN det er altid vigtigt at holde grøfter og dræn oprenset. Husk det den enkelte
grundejer der har pligt til at sikre vandet løber frit. Oversvømmelser forårsaget af manglende
vedligeholdelse, kan give erstatningsansvar.

FORURENING  KOREVLERNE SAGT har fået taget vand/bundprøver visse steder i lagunerne ved
Korevlerne. Disse steder viser det sig, at vandet er klart og fint.

GRATISTER
gratisterne til at betale vejbidrag.

Stormødet med sommerhusejere forventes fastsat til 8. august 2015 kl. 9.30 13  i
Nordgårdshallen A, Ladingsvej 1 4500 Nykøbing.


