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Grundejerforeningen     
Emne: Bestyrelsesmøde 25. august 2018. 

 

Mødeleder: Carsten Hermansen. 

Referent:  

Dato: 25-08-2018 

Sted: Ternevangen 7, Nysted. 

 

Tilstedeværende: Carsten, Jes, Pia, Ole, Bjarne, 
Birthe. 

Fraværende: Kim med afbud. 

 

 

 Dagsordenspunkt:  Referat:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat 

fra sidste bestyrelsesmøde (24/3-2018, 

og 11/5-2018) 
 

Godkendt Carsten  

2. Siden sidst. 

 

 

Marsvinevej  9 har fået nye ejere. Carsten  

3. Foreningens økonomi, evt. restancer 

Behandling af restancer? 

Badebroen, reparationen er blevet ca 5000 kr 
dyrere. 
 
Pt ingen restancer, dog mangler der at blive 
betalt rykkergebyr på 300kr. 
Ole tager kontakt til ejeren igen. 

Ole  

4. Indkøb af stilladsforhøjelse 

 

Carsten indkøber efter tidligere aftale og som 
budgetteret. 

Carsten  

5. Fællesarealer. 

 

Arealet mod vandet, ikke slået I år grundet 
brandfaren, Bjarne sørger for slåning. 
Ole tager kontakt til kontaktperson vedr. 
Midterste sti.  
Generel utilfredshed med Heinos arbejde med 
sprøjtning for ukrudt og insekter. Carsten tager 
personlig kontakt til Heino. 
Vi ønsker information om, hvor, hvornår han 
har været ved vores  areal. 

Carsten  

6. Fællesredskaber. Alle tre græsslåmaskiner virker, og bliver sendt 

til service til foråret.  
Status på buskrydderen: afventer reservedele. 
Såfremt buskrydderen ikke kan repareres, er 
Carsten bemyndiget til at indkøbe en ny. 

Carsten og Ole  
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7. Fællesantenne. Der foreligger for nuværende ingen nye 
oplysninger fra Birkely grundejerforening. 
Carsten tager en snak med formanden, og 
orienter om, at vi til næste generalforsamling, 
arbejder på at stiller forslag om opsigelse af 
aftalen 

Carsten  

8. Evt. henvendelse til Guldborgsund 

Kommune om fartbegrænsning på 

Rødsandsrevle (30km/t) og spejl op ved 

udkørsel fra Strandhus Tværvej. 

Grundet generelt meget høj hastighed 

på Rødsandsrevle og dårlige 

oversigtsforhold ved udkørsel fra 

Strandhus Tværvej. 

Carsten udfærdiger skrivelse til kommunen, 
med anmodning om kommunens løsning på 
problemet. 

Carsten  

9. Evt. 

Gener ved badebro, fugleklatter. 

Birkely har opsat “fugleskræmsel” ved deres 
badebro med god effekt. Vi prøver, I næste 
sæson, med lånt fugl fra Bjarne. 

Alle  


