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Grundejerforeningen     
Emne: Bestyrelsesmøde 10. februar 2018. 
 

Mødeleder: Carsten Hermansen. 

Referent: Carsten Hermansen 

Dato: 10-02-2018 

Sted: Ternevangen 7, Nysted. 

 

Tilstedeværende: Carsten, Grete og Bjarne 
Fraværende: Pia, Kim, Jes og Ole 
 

 
 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Godkendelse af 
bestyrelsesmødereferater? 
Fremtidig procedure? 
 

Godkendelse af referat fra forrige 
bestyrelsesmøde, skal i fremtiden være første 
punkt på dagsorden for bestyrtelsesmøde. 
 
Ydermere blev det præciseret at hidtidig 
procedure skal fortsætte, så efter et 
bestyrelsesmøde sendes referat til 
bestyrelsesmedlemmer med en tidsfrist for 
rettelser. Accepterede rettelser indføjes. Efter 
tidsfrist lægges referat på hjemmeside. 
 

Carsten Næste 
bestyrelsesmøde 

2. Siden sidst 
• Nye ejere af Marsvinvej 7 

 

Nye ejere af Marsvinvej 8 og Marsvinvej 7 
 
REFA har ændret tømningsdag fra torsdag til 
fredag. 

Carsten  

3. Foreningens økonomi 
• Aktuelt 
• Årsregnskab 2017 
• Budgetforslag 2018 og 2019 

Indestående på vores konto er 96.017,76kr 
 
Godkendelse af forberedt årsregnskab 2017 
udsættes til næste bestyrelsesmøde. 
 
Oplæg til budgetforslag 2018/19 forberedt og 
vil færdiggøres ved næste bestyrtelsesmøde 

Grete  
 
Næste 
bestyrelsesmøde 
 
Næste 
bestyrelsesmøde 

4. Bådebro  
 

Flertal i bestyrelsen har besluttet at købe ny 
bådebro hos NBC Marine i henhold til modtaget 
tilbud for bådebro tilsvarende den gamle. 
Carsten tager kontakt til NBC Marine og vi 
håber at den kan leveres sammen med isætning 
af badebro (uge 18) 
Et bestyrelsesmedlem stemte imod, da 
vedkommende ikke mente at bestyrelsen havde 
mandat til indkøb af den størrelse uden det blev 
behandlet på næste ordinære 
generalforsamling. 
Knud Erik, Marsvinvej 5, har tilbudt at 
bortskaffe den gamle bådebro u/b for 
foreningen. Bestyrelsen har takket ja til Knud 
Erik. 
*) Knud Erik har d. 23/2-2018 trukket sit tilbud 
tilbage. 

Carsten Uge 7 
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5. Fællesredskaber (rep. af 
græsslåmaskiner og indkøb af 
stilladsforhøjelse) 
 

Græsslåmaskiner sendes til rep./service så de er 
klar til sæson 2018.  
 
Stilladsforhøjelse indkøbes hvis budget 2018 
godkendes på ordinære generalforsamling. 

Ole 
 
 
Carsten 

Inden påske 
 
 
Så hurtigt som 
muligt efter evt. 
godkendelse. 

6. Fornyelse af kontrakter for 2018. 
• Græsslåning 2018 
• Sprøjtning mod ukrudt og 

muldvarpebekæmpelse 
• Isætning og optagning af 

badebroer 
 

Bestyrelsen har vedtaget at fastholde kontrakt 
med Bjørn ang. Græsslåning for 2018 
 
Bestyrelsen har vedtaget at fastholde kontrakt 
med HLH Service ang. Sprøjtning mod ukrudt og 
muldvarpebekæmpelse for 2018.  
 
Bestyrelsen har vedtaget at fastholde kontrakt 
med NBC Marine ang. isætning og optagning af 
både - og badebro for 2018. 

Carsten Uge 7 

7. Ordinær generalforsamling 2018 
• Dato 
• Hvor og hvordan 

 

Fastsat til fredag d. 11. maj 2018, kl. 17-? 
 
Carsten undersøger muligheder for lokale og 
evt. catering. 
Beslutning om hvor og evt. spisning tages på 
næste bestyrelsesmøde. 

Carsten 
  

 
 
Inden næste 
bestyrelsesmøde. 
 

8. Information fra 2 sommerhusejere om 
vandhul for enden af Marsvinvej. 

Ser tiden an, og holder øje med om problemet 
opstår igen. Hvis problemet genopstår vil 
bestyrelsen iværksætte undersøgelse. 

Carsten Ingen tidsfrist 

9. Reparation af veje Carsten vil indhente tilbud for rep. af veje. Carsten Inden næste 
bestyrelsesmøde 

10. Evt. Carsten udsender forslag for næste 
bestyrelsesmøde til resten af bestyrelse og 
suppleanter. 

Alle Uge 8 


