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Grundejerforeningen 
Nysted Strandhuse 

 
 

 
Referat 

fra 
Ekstraordinær Generalforsamling 

den 19. juni 2010 
 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Behandling af indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til læhegn m.v. 
3. Eventuelt 
 
 
Formanden Per Gjesing bød velkommen og oplyste, at der forelå 21 fuldmagter – nogle i 
form af generalfuldmagter, andre betingede/begrænsede fuldmagter, men alle forelå til 
gennemsyn.  
 
1. Bestyrelsen foreslog Niels Ravn, Østersvej 5, der blev valgt som dirigent. Dirigenten 

konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt ved mail af 
17. maj 2010.  

 
Dirigenten konstaterede videre, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig – også i 
tilfælde af vedtægtsændringer. Af foreningens 49 medlemmer var 19 til stede og 
endvidere forelå 21 fuldmagter afgivet til bestyrelsen eller formanden. Der forelå ikke 
herudover fuldmagter. 
 
Bestyrelsen v. formanden ønskede, at der blev benyttet skriftlig afstemning og foreslog 
Knud Erik Pedersen, Marsvinvej 5, og Niels Houmann, Marsvinvej 8, som 
stemmetællere. Begge accepterede.  

 
2. Der var indkommet flere forslag til behandling og formanden gennemgik forslagene for 

at sikre, at alle kendte de forslag, der skulle behandles. Forslagene blev herefter 
behandlet i den rækkefølge, som de var udsendt. 
 
a. Forslag fra Niels Ravn, Østersvej 5:  
 

”Alle afstemninger, der vedrører punkter under § 5 og § 14, sker ved skriftlig 
afstemning. Bestyrelsen udpeger 2 stemmetællere”.  
 
Forslaget kan enten udgøre en selvstændig paragraf i vedtægterne eller 
indarbejdes under de respektive nævnte paragraffer.  
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Forslaget skal ses på baggrund af et ønske om at reducere de spændinger, der kan 
opstå Grundejerforeningens medlemmer imellem, når vigtige/sensitive emner er til 
afstemning, mest muligt. Der kan i den forbindelse henvises til erfaringerne fra den 
seneste generalforsamling. 
 
Niels Ravn trak forslaget med henvisning til mail fra Erik Leth, Ternevangen 9, der 
dels såede tvivl om det lovlige i at behandle nye forslag på en ekstraordinær 
generalforsamling og dels fandt det udemokratisk når færre grundejere ville være til 
stede end på en ordinær generalforsamling. 
 

b. Forslag fra Grete og Knud Erik Pedersen, Marsvinvej 5: 
 

”Forslag vedrørende etablering af legeplads: 
Det pålægges grundejerforeningens bestyrelse at optage forhandlinger med Nysted 
Strandhuse AS og Guldborgsund Kommune med henblik på omkostningsfrit at få 
tilskødet en del af ”Restarealet”, hvor foreningen selv kan etablere en legeplads. 
Det skal sikres at denne aftale ikke påvirker indholdet af aftalerne mellem Nysted 
Strandhuse AS og Guldborgsund Kommune og at fremtidige medlemmer af 
grundejerforeningen skal betale et tilsvarende andel af etableringsomkostningerne 
som de nuværende medlemmer har betalt. 
 
Begrundelse for forslaget: 
Vi synes grundlæggende det er forkert, at foreningens medlemmer skal være nødt 
til at betale for en legeplads, som Nysted Strandhuse AS (NS) efter vores mening er 
forpligtet til at etablere. men vi tror ikke at legepladsen kommer i ”vores tid” hvis vi 
skal vente på at NS anlægger den. Og vi mener det vil få så stor positiv betydning 
for området, at vi er villige til at betale vores del (også af det arbejde med at passe 
legepladsen, som selvfølgelig vil følge med), selv om man næppe skal regne med 
at se os på gyngerne – men der kunne måske også være en petanque-bane for os 
lidt ældre.  
Lad os først få skabt muligheden, så tror vi godt vi kan finde ud af at benytte den. I 
stedet for et enkelt gyngestativ på hver grund kunne børnene få en meget mere 
spændende legeplads – og at dømme efter den hidtidige debat om emnet er der 
også nogen der kan se en fordel for roen i området og udsigten.” 

 
Fra de fremmødte var der enkelte opklarende spørgsmål, herunder om mulig 
placering, hvor Knud Erik Pedersen umiddelbart fandt det naturligt at placere en 
legeplads i forbindelse med kælkebakken i den nordlige ende af arealet. 
Formanden oplyste, at bestyrelsen støttede forslaget, og at det ville være naturligt 
at sammensætte en gruppe af foreningens medlemmer, der havde særlige 
forudsætninger for at støtte bestyrelsen i arbejdet med forslaget. 
 
Dirigenten pointerede, at forslaget ikke på nogen måde gav foreningen en 
økonomisk byrde, men alene pålagde bestyrelsen at arbejde videre med forslaget. 
Der var herefter ingen, der modsatte sig behandling af forslaget. 
 
Forslaget blev vedtaget med 35 stemmer for, mens 3 stemte imod. 
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c. Forslag fra bestyrelsen: 
 
”Forslag til læhegn 
Bestyrelsen har udarbejdet to forslag til læhegn 
 
Forslag 1: Der kan opstilles læhegn mod syd i forlængelse af facade (modsat 
indgangsparti). Det må maksimalt have en længde, der ikke overskrider oprindelig 
terrasse (se skitse). 
 
Forslag 2: Læhegn som forslag 1 kan videreføres i en 90 graders vinkel langs 
terrasse, således at læhegnet føres så langt hen, at det slutter, hvor vinduespartiet i 
sydligste gavlparti slutter (se skitse).  
 
Læhegnet må ikke være over 120 cm højt målt fra græsplænen og mere end 17 cm 
bredt, og det skal fremstå i samme materialer som huset. Læhegnet skal i top 
afsluttes med zinkafdækning. Prøve på forslag 1 er udført på Marsvinvej 7. 
 
Afvigelser fra disse retningslinjer skal godkendes på generalforsamling.” 

 
Formanden begrundede forslaget, som ved en fejl ikke var blevet udsendt i 
forbindelse med den ordinære generalforsamling og defor ikke kunne behandles, 
med et ønske fra flere grundejere – hovedsagelig fra de små huse – om at skabe en 
ugenert krog med læ tilsvarende krogen ved de store huse. 
 
Der var opklarende spørgsmål i forhold til forslag 2 – om hegnet sluttede ved 
vinduet eller ved muren, idet det ikke fremgik klart af tegningen. Det var det sidste, 
der var tanken – formuleringen derfor ikke i overensstemmelse med tegningen.  
 
Efter flere meningsudvekslinger særligt om betydningen af vedtægternes  § 5.1.2 og 
bilag 2, jf.  § 5.1.3 måtte dirigenten  - efter en 5 minutters pause - konstatere, at 
forslagene krævede vedtægtsændringer – og at dette ikke fremgik af det udsendte 
forslag. Forslaget kunne derfor ikke behandles/vedtages af de fremmødte. 
 
Et medlem forlod herefter generalforsamlingen. 
 
Formanden besluttede at trække sig fra formandsposten med øjeblikkelig virkning, 
da han ikke længere ønskede at stå model til et sådant forløb. I hans sted 
vikarierede næstformanden Bjarne Pedersen. 
 
Flere medlemmer opfordrede Per Gjesing til at genoverveje sin beslutning. 
 
Michael Nielsen, Muslingevej 8, havde indsendt forslag til læhegn, der for 2 af 
forslagenes vedkommende var identiske med bestyrelsens, men havde gjort 
opmærksom på, at forslaget skulle indarbejdes i vedtægterne og dermed  var alle – 
også fuldmagtsgivere klar over, at der var tale om en vedtægtsændring. Dette 
tilsluttede generalforsamlingen sig, der herefter kunne fortsætte. 
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d. Forslag fra Michael Nielsen, Muslingevej 8: 
 
”(indarbejdes i vedtægter § 5.1.3 bilag 2) 
 
1: Der kan opstilles læhegn mod syd i forlængelse af facade (modsat 
indgangsparti). Det må maksimalt have en længde, der ikke overskrider oprindelig 
terrasse (se skitse). 
 
2: Læhegn som forslag 1 kan videreføres i en 90 graders vinkel langs terrasse, 
således at læhegnet føres så langt hen, at det slutter, hvor vinduespartiet i sydligste 
gavlparti slutter (se skitse). 
 
3: Læhegn må opføres som integreret del af husene i en 90% vinkel på modsatte 
husside af den tinglyste udsigtskile, hegnet skal holdes indenfor byggelinierne, med 
en max. længde på 3,5 meter udfra husmuren.  
 
Læhegnet må ikke være over 120 cm højt målt fra græsplænen og mere end 17 cm 
bredt, og det skal fremstå i samme materialer som huset. Læhegnet skal i top 
afsluttes med zinkafdækning. Hegnene skal respektere proportionerne i § 8 i 
Lokalplan N20 (der omtaler ensartet harmonisk bygningsform, materialevalg og 
farvevalg mv.). 
 
Afvigelser fra disse retningslinjer skal godkendes på generalforsamling.” 
 
Indledningsvis besluttede generalforsamlingen efter forslag fra Knud Erik Pedersen, 
at formulere hvorledes forslagene skulle indarbejdes i Vedtægterne såfremt de blev 
vedtaget.  
 
Resultatet blev 

• at ordet ”hegn” indføjes i § 5.1.2, første sætning, der herefter kommer til at lyde 
”Der må ikke opføres carporte, udhuse, skure, hegn m.v. på ejendomme 
beliggende i området, herunder fællesarealer m.v. tilhørende 
grundejerforeningen, uden det er besluttet på en generalforsamling med mindst 
2/3 af de på generalforsamlingen værende stemmeberettigede stemmer.” 

• at afsnittet ”Hegn” i bilag 2 jf. §5.1.3 i Vedtægterne – ”Der må ikke opføres hegn 
på eller omkring de enkelte grunde. Dog er tilladelse givet til integreret læhegn 
opført af Nysted Strandhuse A/S i forbindelse med opførelse af husene” – 
slettes. 

 
Michael Nielsen ønskede med sit forslag en gang for alle at få truffet en beslutning 
om de læhegnsmuligheder, som krævede vedtægtsændringer -  forslag som 
tidligere har været forsøgt behandlet. Han ser gerne en lempelse, og der er allerede 
opført et læhegn (forslag 3) på Muslingevej 2 . Et læhegn af en sådan størrelse vil 
p.g.a. husenes placering og det skrånende terræn, aldrig genere udsigten.  
 
Per Gjesing gjorde dog opmærksom på, at andre havde en anden opfattelse, og at 
han var blevet gjort opmærksom herpå fra Strandhus Tværvej.  
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Michael Nielsen oplyste på forespørgsel, at placeringen af læhegn som i forslag 3 
kunne ske et hvilket som helst sted på den pågældende mur. 
 
Som det mest vidtgående af forslagene 1 og 2 satte dirigenten herefter forslag 2 til 
afstemning. 
 
For forslag 2 stemte 33 og mod forslaget stemte 5. (Efterfølgende fintælling af 
fuldmagterne ændrede resultatet til 34 stemmer for og 4 imod). Dirigenten 
konstaterede, at forslag 1 og 2 hermed var vedtaget.  
 
Det blev besluttet, at måle længden af husenes sydlige gavle op og tilføje målet i 
referatet, således at det klart fremgår, hvor langt læhegnet i forslag 2 må være, når 
det skal slutte, hvor sydligste gavlparti slutter. Per Gjesing og Knud Erik Pedersen 
har målt gavlene op på begge hustyper og længden må være 426 cm. 
 
Dirigenten satte herefter forslag 3 til afstemning. 
 
For forslaget stemte 11, imod forslaget stemte 27. Dirigenten konstaterede, at 
forslaget hermed var forkastet. 

      
e. Forslag fra Per Gjesing, Marsvinvej 6: 

 
”Såfremt Michael Nielsens forslag vedtages undtages husene nord for Strandhuse 
tværvej for godkendelse af læhegn type 3. 
 
Baggrunden for forslaget er at grundene nord for Tværvej ikke hælder ned mod 
vandet. Derfor vil et hegn der er 90 grader give gener for de bagerst liggende huse” 
 
Forslaget bortfaldt efter afstemningen, hvor forslaget til læhegn type 3 blev 
forkastet. 

        
f. Forslag fra Ole Pilgaard, Sælvej 7: 

 
”I forlængelse af opsatte udhuse gives der tilladelse til at opsætte plankeværk i 3 
meters længde og 2 meter vinkelret på dette enten: 
a. I samme materialer som opsatte læhegn i en højde der følger udhusets. 
b. i fyrretræsbrædder 2 på 1. 
I begge materialer skal farven være ens med udhusenes og husenes farver.  
 
Jeg er ikke klar over, om et sådant plankeværk overtræder nogen af servitutterne 
på parcellerne. 
 
Begrundelsen for ansøgningen er at jeg bagved plankeværket vil opsætte 
tørresnore, så naboerne ikke skal sidde og se på vasketøj fra deres terrasse.” 
 
Niels Houmann fortalte, at de havde købt hus som de første og nu havde boet her i 
4 år. Som tiden gik fandt man ud af hvilke behov man havde og ønskede også at 
sætte sit personlige præg på huset. Derfor havde de opført et plankeværk som 
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foreslået af Ole Pilgaard og her indrettet sig en lækrog. Alle var i øvrigt velkomne til 
at komme og se det. Han mente ikke at det generede naboen, Per Gjesing.  
 
Per Gjesing støttede forslaget på betingelse af, at Niels Houman lovede at fjerne sin 
tørresnor, som nu var placeret i forlængelse af hegnet. 
 
Grete Pedersen, Marsvinvej 5, mente, at uanset, at plankeværket ikke var til gene 
for enkelte af grundejerne, ville en vedtagelse betyde, at alle fik ret til at opsætte et 
plankeværk – og for nogen vil det begrænse udsynet betragteligt. Man skal tage 
med i sine overvejelser, at grundene er meget varierende i udformning, hvor nogle 
af husene og dermed skurene er placeret meget tæt på voldene og/eller naboens 
terrasse.  
 
Knud Erik Pedersen supplerede med, at vi med forslaget kommer meget langt væk 
fra den oprindelige tanke og idé med området som en åben, let og ensartet helhed. 
Resultatet kan blive, at man fra sin terrasse skal sidde og se ind i en sort mur. 
 
Niels Ravn gav udtryk for bekymring over forslaget – det ville klart gå ud over 
udsigten.  
 
Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.  
 
For forslaget stemte 18 – imod forslaget stemte 20. Dirigenten konstaterede, at 
forslaget hermed var forkastet.  
 
Niels Houmann forlod herefter generalforsamlingen, da han skulle til fødselsdag, og 
Birthe Stentebjerg-Olesen, Marsvinvej 10, indvilligede i at overtage hvervet som 
stemmetæller. 

 
g. Forslag fra Marianne og Heinrich Bruns, Østersvej 3: 
 

” 1. Det foreslås at udhuse ved type 115 ("store huse") kan placeres enten centreret 
for husets nordvæg (som reglen er nu) eller centreret for hovedhusets kip (som det 
er tilfældet ved type 94 sommerhuse). Afstand fra sokkel i sommerhus til sokkel i 
udhus skal uændret være 2,0 m.  
Begrundelse:  
Forslaget giver mulighed for at trække udhuset tilbage på grunden så parkering kan 
ske uden for den tinglyste udsigtskile. Herved kan vi skabe bedre udsigtsforhold for 
de bagvedliggende sommerhuse, specielt hvis man har en ”høj” bil. I vores tilfælde 
for hus nummer 1 på Østersvej. Ved at åbne mulighed for at placere udhuset på 
samme måde som ved de "små huse" vil områdets ensartede fremtoning stadig 
blive bevaret. 
Det er vort ønske at placere udhuset centreret for hovedhusets kip (som ved type 
94”. 
 
Formanden ytrede tvivl om, at det krævede en ny byggesagsbehandling, hvis skuret 
blev placeret andet steds end først vedtaget, men Knud Erik Pedersen oplyste, at 
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der stadig blot skal foretages en anmeldelse til kommunen, inden der opføres et 
skur (såfremt afstandskravet til naboskel er opfyldt). 
Dirigenten satte forslaget til afstemning. For forslaget stemte 36, mod forslaget 
stemte 1. 
 
”2. Desuden vil vi foreslå, at alle voldene samt marken beliggende foran 
husbebyggelsen til stranden bliver slået på samme tid af et firma, før der sker 
frødannelse. Herved optræder området til hver en tid ensartet, og ingen beboer 
behøver at ærgre sig over, at hans nabo ikke har slået sine volde.” 
 
Heinrich Bruns uddybede forslaget med de store gener der opstår, når nogle 
grundejere forsømmer at fjerne ukrudt – specielt har det været meget generende, at 
husene – og dermed grundene -  er blevet helt dækket/oversået af frø fra tidsler. 
Det kan undgås, hvis volde og områder blev slået i rette tid – inden der dannes frø. 
 
Formanden mindede om, at den enkelte grundejer er forpligtet til at fjerne ukrudt – 
inkl. tidsler – og det netop på generalforsamlingen sidste år blev vedtaget, at det var 
den enkelte grundejers opgave og forpligtelse at sørge for at få slået sin egen vold. 
Formanden havde forespurgt de drenge, der slår græs på en del grunde, hvad det 
ville koste at få dem til at slå voldene. Prisen vil være kr. 1.000,- pr. grund.  
 
Bjarne Petersen, der har ansvar for at få slået fællesarealet mod vandet, oplyste, at 
tidspunktet vil ligge senere i år p.g.a. den senere vækst og udvikling af frø, men at 
det altid var en afvejning i.f.t. dyrelivet – at det for at skåne ynglen ikke må foregå 
for tidligt. 
 
På opfordring valgte Heinrich Bruns at trække forslaget. 

 
3. Evt. 

 
Per Gjesing, der undervejs í generalforsamlingen havde genovervejet sin stilling, havde 
en bøn til forsamlingen om at arbejde for det fælles bedste og støtte hinanden i 
grundejerforeningens videre arbejde og hver især bidrage  med de kompetencer og 
den viden som var til stede – også uden for bestyrelsen. Han opfordrede til at slå en 
streg i sandet – at begynde på en frisk i det videre samarbejde. Han opfordrede 
samtidigt Knud Erik Pedersen til at bistå bestyrelsen som konsulent og deltage i 
bestyrelsens møder.  
 
Knud Erik Pedersen gav udtryk for, at han principielt var i mod, at ikke- 
bestyrelsesmedlemmer deltager i bestyrelsens møder, men at han ville overveje 
invitationen. Han gav også udtryk for, at det var vigtigt at se fremad. 
 
Jens Jensen, Ternevangen 1, gav tilsvarende udtryk for, at det var vigtigt at 
samarbejde og han var glad for, at formanden var tilbage på sin post – roste Per 
Gjesing for bestyrelsens arbejde indtil nu. 
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Bjarne Pedersen gjorde opmærksom på, at der pr. 1. juli 2010 ikke fjernes skrald, 
såfremt der ikke er kørefast underlag fra skraldestativ til vejen. Man skal derfor rydde 
en sti for småsten. 
 
Endvidere bad Bjarne Pedersen om, at der blev sat en seddel på græsslåmaskiner, 
som ikke fungerer – så sørger han for at de bliver repareret. 
 
Dirigenten Niels Ravn roste formanden for det store forarbejde han havde gjort inden 
den ekstraordinære generalforsamling - ikke mindst med indhentelse af fuldmagter, 
Han glædede sig over, at forløbet af generalforsamlingen pegede fremad mod et godt 
samarbejdsklima.  
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, inden han nedlagde sit hverv. 
 
24.06.2010/GKP 

 
 
 
___________________                                                                 ________________   
Referent: Grete Pedersen                                                              Dirigent: Niels Ravn 
 
 
 
 

   
 

 


