
Grundejerforeningen 

                                    
	

1	
	

 
 
Nyhedsbrev fra Bestyrelsen – efterår 2016 
 
 
Kære Grundejere 
 
 
Så er sommeren 2016 slut, en noget blandet sommer, rent vejrmæssigt, men absolut ikke 
dårlig.  
Og sikken begyndelse af efteråret, september 2016 har vist slået rekord, både hvad 
solskinstimer og varme angår!  
 
 
Ved årets ordinære generalforsamling blev bestyrelsens forslag til nye reviderede 
ordensregler vedtaget.  
I den anledning har bestyrelsen påtaget sig opgaven at oversætte disse til både tysk og 
engelsk, og herefter få 50 eksemplarer lamineret og sendt ud til alle medlemmer.  
Det har vist sig at være vanskeligt at finde medlemmer der kan hjælpe til med dette.  
Den tyske oversættelse er der en der har påtaget sig, men det er ikke lykkedes for 
bestyrelsen at finde en der kan oversætte til engelsk.  
Hvis der er et medlem i grundejerforeningen der har evner og overskud til at påtage sig 
denne opgave, må vedkomne gerne henvende sig til bestyrelsen. 
De reviderede og vedtagne ordensregler kan ses ved at benytte følgende link: 
http://nystedstrandhuse.dk/wp-content/uploads/2014/11/Generalforsamling-2016-Bilag-1-
forslag-fra-bestyrelsen.pdf 
 
 
Ligeledes på generalforsamlingen, blev medlemmerne oplyst om, at der sandsynligvis blev 
tale om en udskiftning af bådebroen da tidens tand efterhånden har sat sig præg på denne. 
En udgift i størrelsesorden på ca. 38.000kr. 
Ved optagning af bådebroen her i uge 39 (26. september 2016), er broens tilstand dog 
blevet vurderet, af både formand for foreningen og NBC Marine, til at kunne klare én sæson 
mere, dog med udskiftning af én flydekasse. 
 
 
Ansøgning om etablering af vejbump på Strandhus Tværvej er godkendt af Guldborgsund 
Kommune, politiet og brandvæsen.  
Ved næste bestyrelsesmøde vil vi beslutte det videre forløb med opsætning af dette. 
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Ved forrige bestyrelsesmøde startede vi med en besigtigelsestur i vores grundejerforening. 
Vi kunne konstatere at generelt er vores område i fin stand. 
Volden langs midterstien er blevet slået, og området mellem stranden og sommerhusene 
ligeså. Tak til de personer der har været behjælpelig med dette. 
 
Enkelte af vores veje, som er belagt med skærver, har nogle huller og der mangler skærver 
nogle steder. Vi har indkøbt skærver, og ved næste bestyrelsesmøde vil vi beslutte hvordan 
vi skal udbedre disse skader og mangler. 
 
Hvad angår de private grunde med de afgrænsede volde, blev det bemærket at få steder 
trænger voldene til bedre pasning og enkelte træer på de private grunde efterhånden er 
blevet alt for høje. 
Igen må bestyrelsen gøre opmærksom at høje planter i voldene, som tidsler, bynke og 
kamille, skal fjernes. 
De træer og buske der er plantet rundt omkring på grundene, er mange steder ved at være 
voldsom høje. Husk reglerne i vedtægterne, bilag 2, omkring disse! 
 
 
Ved sidste bestyrelsesmøde blev det også besluttet at indkøbe en ny græsslåmaskine.  
Vi havde allerede besluttet på et tidligere møde, at vi skulle prøve at købe en billigere 
model, end dem vi hidtil har været vant til at bruge. Valget faldt på et mærke der hedder 
Makita. Den er noget billigere end Klippo, men skulle stadig være af en god kvalitet. Nu er 
det op til os, brugerne, at vurdere, om det er et godt køb, eller om vi skal vende tilbage til 
Klippo. 
Venligst behandl den pænt, og henvend Jer til en i bestyrelsen, hvis I har noget godt eller 
skidt at sige om brugen af denne maskine. 
 
 
Som mange andre steder her i landet, især i ”udkants – Danmark”, har det lokale 
erhvervsliv det meget svært. Mange steder ser vi at den ene forretning efter den anden 
lukker. Dette gælder også for Nysted. Sidste år så vi den lokale tømmerhandel STARK måtte 
lukke, og i år er turen så kommet til Partex. 
Vi har i bestyrelsen haft dette emne til diskussion, og om der evt. er noget vi kan gøre for 
at udbrede kenskab til vores lokale butikker, så vi på denne måde kan gøre vores 
medlemmer, lejere og gæster interesseret i at bruge disse forretninger, frem for at køre til 
en af de nærmeste større byer. 
Jes Østergaard, Sælvej 10, har gjort sig følgende tanker: 
 
“ 
Nysted - skal byen overleve som en “rigtig by”? 
 
De fleste af os er antageligt enige om, at Nysted er et dejligt sted, og at det ikke kun skyldes 
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naturen og vores dejlige huse, men også at Nysted er en by som lever alle fire årstider, og 
som derfor har gode  butikker, restauranter og håndværkere. Men udfordringen er: vil den 
blive ved med at være det? Og kan vi gøre noget for at sikre dens fortsatte trivsel, så ikke alle 
butikker ender med forskellige former for genbrug - med al respekt for det? I bestyrelsen har 
vi drøftet dette og vil, som et første initiativ: 
 
• opfordre alle til at handle i Nysted og omegn, når de lokale butikker har det vi har brug for 
• bede alle der udlejer deres huse om at sikre, at der i husene, til lejerne, er materiale om 

handelsmulighederne i Nysted. Som det er i dag er der mange lejere som umiddelbart 
ikke informeres om, at der er en by med bager, slagter, blomsterhandel m.m. Selv om 
mange måske finder dem, så ville blot en smule information være til hjælp. F. eks. at 
den lille brochure “Nysted, Danmarks sydligste købstad”, som har et lille kort over 
byen, som en naturlig i ting lå i husene. Tilsyneladende er dette ikke en opgave, som 
udlejningsbureauerne påtager sig! 

• påbegynde et samarbejde med de lokale partnere der kan og vil. F.eks. via hjemmesider, 
de sociale medier og andre kommunikationskanaler. 

 
Hjemmesiden Nysted.dk har mange gode oplysninger og links. Men ikke meget om butikker 
og restauranter. På Campingpladsen er der et righoldigt udvalg af brochurer, 
og www.nystedcamping.dk, er også god at besøge. 
 
Kort sagt, for vores egen skyld, for lejerne skyld og for Nysteds skyld - lad os gøre vores for 
at Nysted ikke blot overlever, men trives! Køb ind lokalt, læg relevante brochurer i de huse, 
der udlejes - og giv i øvrigt gerne lyd, hvis du har andre forslag til, hvad vi i NSH kan gøre. 
 
” 
 
  
Med disse ord vil…….. 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen ønske alle 
 

Et rigtig godt efterår. 


