
Matr.nr.: 61 a, 61 b, 61 c, 61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 
i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 
u, 61 v, 61 x, 61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 
ad, 61 ae, 61 af, 61 ag, 61 ah, 61 ai, 61 ak, 61 al, 61 am, 61 
an, 61 ao, 61 ap, 61 aq, 61 ar, 61 as, 61 at, 61 au, 61 av, 61 
ax, 61 ay, 61 az, 61 aæ, 61 aø, 61 ba, 61 bb, 61 bc, 61 bd, 61 
be, 61 bf, 61 bg, 61 bh og 61 bi,  Nysted Markjorder 

  
 

 
Beliggende:   
4880  Nysted  

  

   
   
 
 
 
 

VEDTÆGTER 
 

for 
 

GRUNDEJERFORENINGEN NYSTED STRANDHUSE 
 
 

 
§ 1. 

Navn 
 
(1.1) Grundejerforeningens navn er ”Grundejerforeningen Nysted Strandhuse”. 
 
 

§ 2. 
Hjemsted og værneting 

 
(2.1) Grundejerforeningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.  
 
(2.2) Grundejerforeningens værneting er retten i Nykøbing Falster. 
 
 

§ 3. 
Område 

 
(3.1) Grundejerforeningens geografiske område omfatter ejendommene matr.nr. 61a, 61 b, 61 c, 61 d, 
61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 61 v, 61 x, 61 
y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 ae, 61 af, 61 ag, 61 ah, 61 ai, 61 ak, 61 al, 61 am, 61 
an, 61 ao, 61 ap, 61 aq, 61 ar, 61 as, 61 at, 61 au, 61 av, 61 ax, 61 ay, 61 az, 61 aæ, 61 aø, 61 ba, 61 bb, 
61 bc, 61 bd, 61 be, 61 bf, 61 bg, 61 bh og 61 bi, Nysted Markjorder, jf. vedhæftede rids af 12. april 
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2006 (bilag 1) udfærdiget af landinspektør J.P. Nissen, samt alle parceller, der efter grundejerforenin-
gens stiftelse udstykkes fra nævnte ejendomme.  
 
 

§ 4. 
Formål 

 
(4.1) Grundejerforeningens formål er at eje, drive og vedligeholde ejendommen matr.nr. 61 bk Nysted 
Markjorder med tilhørende veje, stier, parkeringspladser, vej- og stibelysning, broer, grønne fællesarea-
ler og fællesanlæg i øvrigt inden for grundejerforeningens område, samt alle parceller, der efter grund-
ejerforeningens stiftelse udstykkes fra 61b Nysted Markjorder og tilskødes grundejerforeningen. På 
vedhæftede rids (bilag 1) er angivet fællesarealer indenfor grundejerforeningens geografiske område. 
Udover det på bilag 1 angivne areal forventes det, at en del af område D (jf. § 5.3.1) i henhold til sam-
me bilag vil blive anvendt til fællesarealer og dermed blive tilskødet til grundejerforeningen.  
 
(4.2) Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på ejendommen matr.nr. 61bk Nysted Markjorder 
samt eventuelt yderligere dele i henhold til ovenfor. Ejendommen tilskødes – evt. successivt - grundejer-
foreningen efter dennes stiftelse vederlagsfrit af Nysted Strandhuse A/S, når denne stiftes, hvilket senest 
skal ske, når der er opført 60 sommerhuse indenfor grundejerforeningens område eller tidligere, hvis Ny-
sted Strandhuse A/S måtte ønske dette..  
 
(4.3) Grundejerforeningen overtager ejendommen matr.nr. 61bk Nysted Markjorder samt eventuelle yder-
lige dele i henhold til ovenfor som de er og forefindes med anlagte veje, vej- og stibelysning, parkeringsare-
aler, stier og grønne arealer m.v.  
 
(4.4) Grundejerforeningen forestår pasning og pleje af grundejerforeningens fælles grønne områder med 
naturlig arrondering til naboer samt vedligeholdelse, istandsættelse, renholdelse, vintertjeneste og belysning 
på veje, parkeringsarealer og stier på grundejerforeningens areal efter grundejerforeningens nærmere be-
stemmelser. Nedenfor i § 5 er beskrevet de forhold i relation til drift og vedligehold, som grundejerfore-
ningen skal varetage. 
 
(4.5) Grundejerforeningen forestår endvidere drift, vedligeholdelse og istandsættelse af grundejerforenin-
gens bygninger, badebro samt postkasse og affaldsskure. 
 
(4.6) Grundejerforeningen forestår tillige vedligeholdelse og nødvendig udskiftning af forsyningsledninger, 
afløbssystemer m.v. på grundejerforeningens areal, i det omfang disse ikke ejes af det offentlige eller er 
overdraget til tredjemand.  
 
(4.7) Grønne områder, veje, parkeringsarealer, stier, bygninger, forsyningsledninger m.v. skal til enhver tid 
fremstå forsvarligt vedligeholdt og svare til den til enhver tid gældende sædvanlige standard for lignende 
anlæg. Istandsættelse kan ske på grundejerforeningens eget initiativ eller på begæring af offentlig myndig-
heder. 
 
(4.8) Generalforsamlingen kan helt eller delvist overdrage pligten til drift, vedligeholdelse, istandsættelse, 
nødvendig udskiftning, renholdelse, pasning m.v. af grønne områder, bygninger, veje, parkeringsarealer, 
stier og stibelysning, forsyningsledninger, afløbsledninger m.v. til Guldborgsund Kommune, anden offent-
lig myndighed eller et eller flere private selskaber. 
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(4.9) I det omfang andet ikke er anført ovenfor, har grundejerforeningen i øvrigt til formål at varetage med-
lemmernes fælles interesser og repræsentere medlemmerne over for myndighederne i spørgsmål af fælles 
interesse. 
 
(4.10) Der må ikke på grundejerforeningsområdet udøves virksomhed, der ved støj, lugt, oplag, udseen-
de eller på anden måde er geneforvoldende for omgivelserne. 
 
 

§ 5. 
Områdets fremtræden, vedligeholdelse og beplantning 

 
(5.1) Følgende er gældende for de på vedlagte rids (bilag 1) benævnte områder A og B: 
 
(5.1.1) Den ydre fremtoning af de enkelte bebyggelser i området må ikke væsentligt ændres eller afvige 
fra den oprindelige udformning ved opførelsen, medmindre de foretagne ændringer foretages ved samt-
lige bebyggelser i området, således at den samlede bebyggelse i området til stadighed har et ensartet 
præg. Således skal bebyggelserne med hensyn til bemaling og materialevalg fremstå ensartede.  
 
(5.1.2) Der må ikke opføres carporte, udhuse, skure, hegn m.v. på ejendomme beliggende i området, 
herunder fællesarealer m.v. tilhørende grundejerforeningen uden at det er besluttet på en generalfor-
samling med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen værende stemmeberettiget stemmer. Bestyrelsen 
kontrollerer, at opførelsen er i overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer. Nysted Strandhuse 
A/S er dog berettiget til – under forudsætning af, at der skabes et overordnet og harmonisk udseende – 
at foretage ændringer i hustyper og bebyggelsesplan samt at opføre toiletbygning ved stranden, fælles 
skure og postkasseanlæg samt skure og hegn sammenbygget med de enkelte bebyggelser. 
 
(5.1.3) Som bilag 2 er vedhæftet drifts- og vedligeholdelsesinstruks for område A og B, der udgør en 
integreret del af nærværende vedtægt.   
 
(5.2) Følgende er gældende for det på vedlagte rids (bilag 1) benævnte område C: 
 
(5.2.1) På tidspunktet for vedtagelsen af nærværende vedtægt er dette område ikke projekteret. Bebyg-
gelsen gives af Nysted Strandhuse A/S en fremtoning med et harmonisk udseende i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende lokalplan for området.. Når byggeriet er gennemført, må dette ikke 
væsentligt ændres eller afvige fra den oprindelige udformning ved opførelsen, medmindre de foretagne 
ændringer foretages ved samtlige bebyggelser i området, således at den samlede bebyggelse i området til 
stadighed har et ensartet præg. 
 
(5.2.2) Indtil bebyggelsen er projekteret og færdigopført, gælder bestemmelsen i § 23. Når bebyggelsen 
er færdigopført, udarbejdes af Nysted Strandhuse A/S en drifts- og vedligeholdelsesinstruks for område 
C, som bilag 3, der vil udgøre en integreret del af nærværende vedtægt.  
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(5.3) Følgende er gældende for det på vedlagte rids (bilag 1) benævnte område D: 
 
(5.3.1.) På tidspunktet for vedtagelsen af nærværende vedtægt er dette område ikke projekteret. Bebyg-
gelsen gives af Nysted Strandhuse A/S en fremtoning med et harmonisk udseende i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende lokalplan for området. Når byggeriet er gennemført, må dette ikke 
væsentligt ændres eller afvige fra den oprindelige udformning ved opførelsen, medmindre de foretagne 
ændringer foretages ved samtlige bebyggelser i området, således at den samlede bebyggelse i området til 
stadighed har et ensartet præg. 
 
En del af området vil blive udlagt til fællesareal for alle beboere i grundejerforeningsområdet. Områdets 
konkrete udstrækning er på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende vedtægt endnu ikke defineret, 
ligesom de konkrete faciliteter i området skal aftales mellem Nysted Strandhuse A/S og Guldborgsund 
Kommune. 
 
(5.3.2) Indtil bebyggelsen er projekteret og færdigopført, gælder bestemmelsen i § 23. Når bebyggelsen 
er færdigopført, udarbejdes af Nysted Strandhuse A/S en drifts- og vedligeholdelsesinstruks for område 
D, som bilag 4, der vil udgøre en integreret del af nærværende vedtægt.  
  
 

§ 6. 
Medlemmer 

 
(6.1) Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. 61 a, 
61 b, 61 c, 61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 
61 v, 61 x, 61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 ae, 61 af, 61 ag, 61 ah, 61 ai, 61 ak, 61 al, 
61 am, 61 an, 61 ao, 61 ap, 61 aq, 61 ar, 61 as, 61 at, 61 au, 61 av, 61 ax, 61 ay, 61 az, 61 aæ, 61 aø, 61 
ba, 61 bb, 61 bc, 61 bd, 61 be, 61 bf, 61 bg, 61 bh og 61 bi, Nysted Markjorder samt de parceller, der 
udstykkes herfra. Medlemskab er pligtmæssigt. Medlemskabet har virkning fra overtagelsesdagen, dog kan 
en erhverver af en ejendom først udøve stemmeretten, når grundejerforeningens bestyrelse har fået med-
delelse om ejerskiftet. De til enhver tid værende medlemmer af grundejerforeningen er pligtige at accepte-
re, at grundejerforeningen udvides i takt med, at der opføres yderligere ejendomme i området/afhændes 
parceller i området. 
 
(6.2) Hvis en ejendom er opdelt i ejerlejligheder, er ejerforeningen medlem af grundejerforeningen. Hvis en 
ejendom ejes af en andelsboligforening, er andelsboligforeningen medlem af grundejerforeningen. Stem-
meretten i grundejerforeningen tilkommer de enkelte ejerlejlighedsejere, respektive de enkelte andelsha-
vere. Hver enkelt boligenhed (andel/ejerlejlighed/parcel) har én stemme. 
 
(6.3) Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere 
ejers forpligtelser over for grundejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og 
tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når den tidligere ejer har betalt samtlige restancer pr. 
overtagelsesdagen samt opfyldt samtlige sine forpligtelser over for grundejerforeningen. Den tidligere ejer 
har ved udtræden af foreningen intet krav på en andel af foreningens formue. 
 
(6.4) Den til enhver tid værende ejer af en ejendom indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtel-
ser over for grundejerforeningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til grund-
ejerforeningen af enhver art til enhver tid. 



- 5 - 

 
(6.5) Uanset modstående aftale mellem den tidligere ejer og den nye ejer, foretages opkrævning til grund-
ejerforeningen, respektive tilbagebetaling fra grundejerforeningen, over for den til enhver tid værende ejer 
på betalingstidspunktet. 
 
(6.6) Ethvert medlem er med hensyn til ejendommens benyttelse underkastet bestemmelserne i de på ejen-
dommen tinglyste servitutter samt bestemmelserne i lokalplan N20. 
 
 

§ 7. 
Pligter 

 
(7.1) Ethvert medlem er underkastet grundejerforeningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af 
grundejerforeningen lovligt vedtagne regler og beslutninger. Der kan dog aldrig pålægges det enkelte med-
lem økonomiske forpligtelser ud over, hvad der følger af hensynet til medlemmernes fælles interesser, jf. § 
4. Således kan et medlem ikke forpligtes økonomisk ud over det af generalforsamlingen vedtagne budget. 
 
(7.2) Påfører et medlem grundejerforeningen udgifter, f.eks. som følge af ekstraordinære arbejder på med-
lemmets egen grund, er medlemmet forpligtet til at refundere grundejerforeningen udgifterne. 
 
(7.3) Ejere og brugere af ejendomme i grundejerforeningsområdet er pligtige at respektere etablering og 
tilstedeværelse af ledninger, anlæg og installationer, der er nødvendige med henblik på forsyning af 
ejendomme i grundejerforeningsområdet, ligesom ejerne uden særskilt påtegning skal tåle sædvanlige 
forsynings- og afløbsdeklarationer, der berettiget begæres tinglyst af forsyningsvirksomheder, offentlige 
myndigheder eller vedkommende leverandører. 
 
 

§ 8. 
Fordelingstal 

 
(8.1) Det enkelte medlems fordelingstal fastsættes til medlemmets antal af boligenheder i forhold til det 
samlede antal af boligenheder i grundejerforeningen, jf. dog § 23. Boligenheder defineres som henholdsvis 
sommerhuse, ejerlejligheder, andele samt udstykkede sommerhusparceller. 
 
(8.2) Såfremt antallet af medlemmer eller boligenheder i grundejerforeningen ændres, ændres fordelingstal-
let tilsvarende. 
 
(8.3) De til enhver tid værende ejere af Restarealet betaler ikke medlemsbidrag jf. § 23. 
  
 

§ 9. 
Bidrag 

 
(9.1) Til dækning af grundejerforeningens udgifter betaler medlemmerne bidrag efter fordelingstal i forhold 
til det på generalforsamlingen vedtagne budget.  
 
(9.2) Bidraget betales helårligt pr. 1. juli.  
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(9.3) Restance med betaling af bidrag til grundejerforeningen medfører, at det pågældende medlems stem-
meret suspenderes, indtil restancen og eventuelle omkostninger i forbindelse med opkrævningen er behø-
rigt betalt. Restancer kan inddrives ved inkasso. 
 
(9.4) Ved ikke-rettidig betaling af skyldige beløb, skal det pågældende medlem betale alle de med inddrivel-
sen forbundne omkostninger og tillige et rentebeløb på 2 % pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.  
 
 

§ 10. 
Hæftelse 

 
(10.1) I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for grundejerforeningens forpligtelser med andet 
end deres respektive andele i grundejerforeningens formue. 
 
(10.2) I forholdet til grundejerforeningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata i henhold til oven-
nævnte fordelingstal, der gælder for deres tilsvar af bidrag til grundejerforeningen, jf. § 8. 
 
 

§ 11. 
Generalforsamling 

 
(11.1) Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser 
kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen. 
 
(11.2) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til 
medlemmerne. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Ved indkal-
delse til ordinær generalforsamling skal endvidere medfølge det reviderede årsregnskab samt forslag til en-
deligt budget for indeværende regnskabsår samt foreløbigt budget for følgende regnskabsår. 
 
(11.3) Generalforsamlingen afholdes i Guldborgsund Kommune inden udgangen af maj måned. 
 
(11.4) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål ved-
rørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen, dennes resultat og andre tvivlsspørgsmål, der op-
står under generalforsamlingens afvikling. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, bestyrelsessup-
pleant eller revisor for grundejerforeningen. 
 
 

§ 12. 
Ordinær generalforsamling 

 
(12.1) Hvert år i maj måned afholdes ordinær generalforsamling. 
  
(12.2) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
 
 
1. Valg af dirigent 
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2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning 
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, herunder beslutning om anvendelse 

af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud 
4. Indkomne forslag 
5. Forelæggelse og godkendelse af endeligt budget for indeværende regnskabsår samt foreløbigt 

budget for følgende regnskabsår, herunder fastlæggelse af endeligt medlemsbidrag for indevæ-
rende regnskabsår og foreløbigt medlemsbidrag for følgende regnskabsår 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af eventuel administrator 
9. Valg af revisorer 
10. Eventuelt 
 
(12.3) Forslag, som medlemmerne ønsker optaget under punkt 4, skal indgives skriftligt til bestyrelsen se-
nest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der er fremsat i overensstemmelse hermed, ud-
sendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Punkter, der ikke er optaget på dagsorde-
nen eller er medlemmerne bekendt i medfør af nærværende bestemmelse, kan ikke sættes under afstem-
ning. 
 
 

§ 13. 
Ekstraordinær generalforsamling 

 
(13.1) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, eller et flertal af bestyrelsens 
medlemmer, eller 1/4 af medlemmerne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. 
 
 

§ 14. 
Beslutninger 

 
(14.1) Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte ved simpel stemmeflerhed. Hver bo-
ligenhed (sommerhuse, ejerlejligheder, andele samt udstykkede sommerhusparceller) har én stemme. 
 
(14.2) Ved beslutninger om væsentlige forandringer af grundejerforeningens ejendom, herunder salg af 
grundejerforeningens ejendom eller dele heraf, eller om ændring af disse vedtægter kræves dog, at mindst 
2/3 af grundejerforeningens samlede stemmeantal afgives til fordel herfor. Såfremt forslaget uden at være 
vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, afholdes ny 
generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede stemmer – 
vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Ændring af nærværende vedtægt kræver tillige godkendelse fra 
Guldborgsund Kommune samt for så vidt angår §§ 5.2.2, 5.2.3 og 23 fra Nysted Strandhuse A/S. 
 
(14.3) Fordelingstallene kan kun ændres med samtykke fra samtlige medlemmer af grundejerforeningen. 
(14.4) Stemmeretten på en generalforsamling kan udøves af et medlems ægtefælle eller en myndig person, 
som medlemmet skriftligt har meddelt fuldmagt dertil.  
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§ 15. 
Referat 

 
(15.1) Der optages referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten 
og udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 
 
 

§ 16. 
Bestyrelsen 

 
(16.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af grundejerforeningen 
og udføre grundejerforeningens opgaver i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. 
 
(16.2) Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Desuden vælges 2 sup-
pleanter med angivelse af deres rækkefølge. Valgbar som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er 
kun grundejerforeningens medlemmer samt disses ægtefæller/samlevere. Et medlem og dets ægtefæl-
le/samlever kan dog ikke være samtidige medlemmer af bestyrelsen. 
 
(16.3) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 
 
(16.4) Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Ved første valg 
til bestyrelsen vælges kassereren, 1 medlem samt 1 suppleant dog kun for 1 år. Såfremt et bestyrelsesmed-
lem afgår mellem de ordinære generalforsamlinger, indtræder den pågældende suppleant i bestyrelsen indtil 
næste ordinære generalforsamling. Er der ikke en suppleant, eksempelvis som følge af afgang, indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden eller 
kassereren fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand/kasserer af sin 
midte for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. 
 
(16.5) Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 
 
(16.6) Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. 
 
(16.7) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 
 
(16.8) Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed, idet et besty-
relsesmedlem ved forfald er berettiget til at afgive fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem med henblik på 
stemmeafgivning på det pågældende bestyrelsesmøde. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udsla-
get. 
(16.9) I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrel-
sesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 
 
(16.10) Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at enga-
gere lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt af hensyn til opfyldelse af de pligter, som påhviler 
grundejerforeningen. 
 
(16.11) Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. 
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§ 17. 

Administration 
 
(17.1) Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at varetage grundejerforeningens administrative 
opgaver eller dele heraf. Fra grundejerforeningens stiftelse og for en periode på 2 år frem til førstfølgende 
generalforsamling udpeger Nysted Strandhuse A/S en administrator. 
 
(17.2) En af generalforsamlingen valgt administrator skal være ejendomskyndig og have fornøden forsik-
ringsdækning.  
 
(17.3) Efter af beslutning om nyvalg af administrator er truffet på en generalforsamling, kan den 
ikke-genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned. 
 
(17.4) Administrator er befuldmægtiget til at handle på grundejerforeningens vegne i alle forhold vedrøren-
de den daglige drift. Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsen og revisionens kontrol. 
 
(17.5) Administrators honorar afholdes af grundejerforeningen. 
 
 

§ 18. 
Tegningsregel 

 
(18.1) Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen i forening med to an-
dre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator. 
 
 

§ 19. 
Parkeringspladser 

 
19.1) Der anlægges det i henhold til lokalplanen foreskrevne antal parkeringspladser på grundejerfore-
ningens areal. Medlemmerne af grundejerforeningen samt offentligheden har brugsret til disse parke-
ringspladser. 
 
 

§ 20. 
Regnskabsår og revision 

 
(20.1) Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret, dog løber første regnskabsår fra stiftelsen af 
grundejerforeningen til den 31. december 2007. 
 
(20.2) På hvert års ordinære generalforsamling vælges to revisorer, som skal revidere grundejerforeningens 
årsregnskab. Revisorerne kan genvælges. 
 
(20.3) Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisorerne. 
 
(20.4) Eventuelt overskud eller underskud kan overføres til følgende regnskabsår. 
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(20.5) Grundejerforeningens midler placeres af bestyrelsen bedst muligt i et anerkendt pengeinstitut. 
 
 

§ 21. 
Ordensreglement 

 
(21.1) Samtlige medlemmer og brugere af ejendomme i grundejerforeningens område er forpligtet til at 
underkaste sig det til enhver tid af generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed, jf. nærværende vedtæg-
ters § 15.1, vedtagne ordensreglement. 
 
 

§ 22. 
Opløsning 

 
(22.1) Opløsning af foreningen kan kun ske ved enstemmighed. 
 
 

§ 23 
Overgangsbestemmelser 

 
(23.1) Nysted Strandhuse A/S repræsenterer de stemmer i grundejerforeningen, der vedrører opførte 
men endnu ikke overdragne ejendomme, forudsat at der er udstedt ibrugtagningstilladelse. Nysted 
Strandhuse A/S afholder tilsvarende disse ejendommes andel af grundejerforeningens fællesudgifter fra 
tidspunktet for meddelelse af ibrugtagningstilladelse af den pågældende ejendom. Indtil der er udstedt 
ibrugtagningstilladelse, tillægges disse ejendomme ikke stemmeret, og der bidrages ikke til grundejerfor-
eningens fællesudgifter.  
 
(23.2) På bilag 1 er angivet områderne C og D, der på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende ved-
tægt ikke er færdigudviklede. De dele af område C og D, som på et givet tidspunkt ikke har opnået 
ibrugtagningstilladelse benævnes Restarealet. Den til enhver tid værende ejer af Restarealet betaler ikke 
medlemsbidrag til grundejerforeningen indtil det tidspunkt, hvor Restarealet helt eller delvist er afleve-
ret, og der er udstedt ibrugtagningstilladelse, jf. § 23.1. 
 
(23.3) Ejeren af Restarealet er forpligtet til at sørge for, at et bælte mod de bebyggede matrikler i grund-
ejerforeningsområdet er renholdt, ryddeliggjort og i sømmelig stand. 
 
(23.4) Grundejerforeningens beslutningskompetence som fastsat i nærværende vedtægt omfatter ikke 
parceller i grundejerforeningsområdet, hvortil der ikke er opnået ibrugtagningstilladelse samt Restarealet, 
så længe et sådant består. Det er således alene den til enhver tid værende ejer heraf, der kan disponere 
herover, ligesom den pågældende ejer afholder samtlige omkostninger til vedligeholdelse, dog jf. § 23.5. 
 
(23.5) Grundejerforeningen bidrager forholdsmæssigt til ren- og vedligeholdelse af fælles veje, stier og 
øvrige fællesanlæg på Restarealet, som tillige anvendes af grundejerforeningen. Udgiften til ren- og ved-
ligeholdelse af disse fællesanlæg fordeles i forhold til det samlede antal medlemmer af grundejerforenin-
gen i forhold til det samlede antal boliger, der er påbegyndt opførelse af på Restarealet men som ikke 
har opnået ibrugtagningstilladelse i det pågældende kalenderår og dermed i henhold til § 23.1 ikke er 
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medlem af grundejerforeningen. Ejeren eller ejerne af Restarealet  afholder den andel af udgiften, som 
vedrører de påbegyndte, men ikke opførte boligers andel af denne udgift.   
 
(23.6) I de perioder, hvor der opføres bebyggelse eller udføres anlægsarbejder på en ejendom i grund-
ejerforeningsområdet, har Nysted Strandhuse A/S ret til at benytte ejendommen som byggeplads og 
som oplagsplads for materiel og materialer. Etablering af byggeplads og løbende anvendelse heraf skal 
ske under hensyntagen til de øvrige medlemmer af grundejerforeningen. Nye medlemmer af grundejer-
foreningen skal tåle kørsel til og fra byggepladserne på Restarealet. 
 
 

§ 24. 
Påtaleberettiget 

 
(24.1) Påtaleberettigede er grundejerforeningen ved dennes bestyrelse og ethvert medlem af grundejerfore-
ningen samt Guldborgsund Kommune. 
 
(24.2) Grundejerforeningens bestyrelse udøver i øvrigt den påtaleret, der tillægges grundejerforeningen i 
servitutter m.v. Dette gælder dog ikke servitutter, der alene vedrører det enkelte medlem. 
 
 

§ 25. 
Tinglysning 

 
(25.1) Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene matr.nr. 61 a, 61 b, 61 c, 
61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 61 v, 61 x, 
61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 ae, 61 af, 61 ag, 61 ah, 61 ai, 61 ak, 61 al, 61 am, 61 
an, 61 ao, 61 ap, 61 aq, 61 ar, 61 as, 61 at, 61 au, 61 av, 61 ax, 61 ay, 61 az, 61 aæ, 61 aø, 61 ba, 61 bb, 
61 bc, 61 bd, 61 be, 61 bf, 61 bg, 61 bh og 61 bi, Nysted Markjorder samt parceller, der udstykkes herfra. 
 
(25.2) Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommenes blade i 
tingbogen. 
 
 

oooOooo 
 
 
Således vedtages på grundejerforeningens stiftende generalforsamling den 22. juni 2006. 
 
Som ejer af ejendommene matr.nr. 61 a, 61 b, 61 c, 61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 
n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 61 v, 61 x, 61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 
ae, 61 af, 61 ag, 61 ah, 61 ai, 61 ak, 61 al, 61 am, 61 an, 61 ao, 61 ap, 61 aq, 61 ar, 61 as, 61 at, 61 au, 61 
av, 61 ax, 61 ay, 61 az, 61 aæ, 61 aø, 61 ba, 61 bb, 61 bc, 61 bd, 61 be, 61 bf, 61 bg, 61 bh og 61 bi, Ny-
sted Markjorder.  
 
Således vedtaget af Nysted Strandhuse A/S den 30. juni 2006 . 
 
Hørsholm, den 30. juni 2006 
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For Nysted Strandhuse A/S: 
 
 
Lars-Erik H. Christensen Holger Brogaard Pedersen 
 
 
 
Ovenstående vedtægter for Grundejerforeningen Nysted Strandhuse godkendes i henhold til § 42 i lov 
nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 388 af 18. august 2004. 
 
Det erklæres endvidere, at gældende lokalplan N 20 ikke kræves ændret. 
 
 
 
Nysted, den 2. november 2006 
For Nysted Kommune: 
 
 

Lennart Damsbo-Andersen 
                                                                         Borgmester 
 
 
 
Bilag: 
Bilag 1: Rids over grundejerforeningens geografiske område 
Bilag 2: Drifts- og vedligeholdelsesinstruks for område A og B 
 
Vedtægterne er ændret på en generalforsamling den 25/5 2007 og den 16/5 2008. 
 
Vedtægterne begæres tinglyst på foranstående (side 1) ejendomme i stedet for vedtægter tinglyst den 
21.11.2006. 
 
I bestyrelsen: 
 
 
Per Gjersing-Jensen Bjarne Pedersen 
 
 
Lars Pedersen Erik Leth Larsen 
 
 
Claus Juel Christensen 
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Vedtægterne er ændret på generalforsamlinger den 14/5-2010 og den 19/6-2010. 
 
I bestyrelsen: 
 
 
Per Gjersing-Jensen Bjarne Pedersen 
 
 
Nellie Balslev Carsten Hermansen 
 
 
Dennis Rasmussen 
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BILAG 2 
 

Følgende er vedtaget for de på vedlagte rids (bilag 1) benævnte område A og B 
 
 
Beplantning 
 
100 meter zonen / strandbeskyttelseszonen 
Der må ikke plantes, etableres hegn eller foretages nogen landskabsbearbejdning på arealer indenfor 
strandbeskyttelseszonen 100 meter fra kysten. 
 
Levende hegn der afgrænser bebyggelsen 
De eksisterende hegn må ikke beskæres, og skal fremstå som ensartede lineære levende hegn, der udvik-
ler sig med den naturlige frodighed og frit rum. Dog må der fjernes rodskud, ligesom der inde i hegnet 
må fjernes selvsåede aggressive trævækster som pil og poppel. 
 
Vandløbsbeplantningen 
I forbindelse med den endelige projektering af vandløb vil Nysted Strandhuse A/S i samarbejde med 
Guldborgsund Kommune fastlægge beplantningen. Beplantningen skal fremstå med den naturlige vege-
tation, der knytter sig til et vandløb på egnen. 
 
Beplantning på private arealer 
Udenfor de byggelinier, som tinglyses langs stikvejene i området syd for Strandhus Tværvej, må der 
ikke plantes træer, og buske må ikke være højere end 1,2 meter. Bag denne byggelinie, herunder på 
grunde nord for Strandhus Tværvej, må der på hver grund plantes op til 3 solitære træer med en afstand 
af minimum 5 meter, og således at de holdes i en højde af maksimalt 4 meter. 
Der må ikke plantes hæk. 
 
Græsarealer 
 
100 meter zonen / strandbeskyttelseszonen 
Arealet tilsås med græs iblandet flerårige markblomster. Arealet skal slås to gange årligt som høslet, 
hvilket vil sige, at det afslåede græs fjernes, ca. den 1. juni og ca. den 1. september. 
 
Stierne slås 15-20 gange årligt i vækstperioden i en bredde på ca. 1 meter, der er tilpasset relevant ma-
skinel. Solgryder slås ligeledes 15-20 gange i vækstperioden. 
 
De til enhver tid værende ejere af grunde, som grænser op mod 100 meter zonen, gives ret til at slå 
græsset foran deres ejendom i en afstand af 10 meter fra ejendommens sydlige skellinie 15-20 gange om 
året. 
 
Vejarealer 
Der lægges stor vægt på, at bebyggelsens udsigtskiler samt boligvejene fremtræder velplejede, hvorfor 
græsset skal slås 15-20 gange årligt i vækstperioden. 
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Volde 
Voldene tilsås med græs iblandet flerårige markblomster og græsslås en eller to gange årligt. Det afslåe-
de græs bortskaffes. 
 
Bro 
 
Badebro 
Bro opsættes hvert år omkring den 1. maj og nedtages omkring den 1. oktober af faguddannet persona-
le, som vurderer levetid og sikkerhed. 
 
Private fællesveje 
 
Belægninger 
Der gennemføres vejsyn hvert andet år, hvor der tages stilling til den løbende vedligeholdelse. 
 
Generelt 
 
Nysted Strandhuse A/S er berettiget til at foretage ændringer i de enkelte etapers udseende, beplantning 
m.v. Ændringer skal foretages på en sådan måde, at grundejerforeningsområdet fortsat har et harmo-
nisk udseende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


