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Grundejerforeningen     
Emne: Bestyrelsesmøde 23. februar 2019 

 

Mødeleder: Carsten Hermansen. 

Referent: Pia Elin 

Dato: 23-02-2019 

Sted: Ternevangen 7, Nysted. 

 

Tilstedeværende: Carsten Hermansen, Ole 
Pilegaard Jensen, Kim Normann, Pia Elin og Bjarne 

Pedersen. 
 

Fraværende: Jes Østergaard, Birthe Madsen 

 

 

 Dagsordenspunkt:  Referat:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat 

fra sidste bestyrelsesmøde (25/8-2018) 
 

Godkendt. Carsten  

2. Siden sidst. 

 

 

Nye ejere Marsvinevej 10; Carsten har budt 
velkommen. 
Kampagne fra Refa vedr. “Hold naturen ren”. Vi 
kan få udleveret materiale til oprydning på 
stranden, Vi har ikke behovet pt. 
Via familie har Carsten fået oplysninger om 
projektgruppen “Vandkant på forkant”, som vil 
forskønne Nysted Strand. Af hensyn til vores 
strand område, vil vi gerne orienteres om 
arbejdet. Carsten kontakter kontaktpersonen  i 
kommunen. 
Bo trygt: Tilbud fra Tryg om foredrag ved 
forebyggelse af indbrud. Vi syntes ikke, vi kan 

bruge tilbuddet for nuværende. 

Carsten  

3. Foreningens økonomi, herunder 

årsregnskab for 2018.  

 

Budgetforslag 2019/20 (antenne, evt. 

Indkøb af græsslåmaskine, rep. af veje, 

bade- og bådebro) 

 

Bestyrelsen godkender regnskabet  til 
videresendelse til revisorer. 
 
Fastholdelse af kontingent, budget godkendes 
af bestyrelsen. 

Ole  

4. Tilbud for græsslåning 2019 

 

Nuværende ordning fastholdes / forsættes. Carsten  

5. Tilbud for ukrudt, insekt og 

muldvarpebekæmpelse 2019. 

 

Vi takker ja til samme tilbud som sidste år. Carsten  
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6. Tilbud for isætning og optagning af 

bade- og bådebro 2019. 

Tilbud fra NBC Marine med en lille stigning til ca 
25.000 kr, incl hjælp fra rendegraver. 

Carsten  

7. Ordinær generalforsamling 2019 (dato 

og hvor, forslag til indstilling af dirigent 

og referent) 

 

Plan: Bådelagets lokale og mad fra slagteren 
den 31/5-2019. 
 
Dirigent Niels Ravn?  
 
På valg:  Carsten, Pia og Bjarne villige til 
genvalg. 

Carsten  

8. Fællesredskaber (rep. af 

græsslåmaskiner) 

 

Ole tager løbende de forskellige redskaber til 
eftersyn /reparation hos TJ. 

Carsten og Ole ASAP 

9. Forslag fra best. til ord. gen.fors. 

(antenne). 

 

KODA-afgift er steget, grundet bortfald af 
sommerhusrabat på 50%. Dvs vi nu skal betale 
ca 14.000 til vores fællesantenne ordning. 
Derfor indstiller bestyrelsen til 
generalforsamlingen, at vi opsiger aftalen med 
fællesantennen ASAP. 
Carsten orienterer Birkely. 

Carsten  

10. Evt. 

 

Manglende vedligeholdelse af stranden 

Carsten henvender sig til kommunen.  Alle  


