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Grundejerforeningen      
 
 
Bestyrelsens årsberetning 2018 
 
 
 
Kære Grundejere 
 
Velkommen til årets ordinære generalforsamling. 
 
I år var det ikke muligt at holde den ordinære generalforsamling i Skansepavillonens 
lokaler. 
Heldigvis har vi et medlem, Flemming, Marsvinvej 4, der også er medlem i 
Bådelauget, og igennem Flemming har vi fået lov at låne disse skønne lokaler. 
 
Igen i år har bestyrelsen besluttet at være vært for en middag. Der vil i år kun være 
én ret, indbagt svinemørbrad m/flødekartofler, tomatsalat, bl. Salat og dressing. 
Middagen kommer fra Nysted Slagteren. Drikkevarer kan tilkøbes for egen regning. 
 
Dog vil de øl og vand der drikkes under generalforsamlingen være på foreningens 
regning. 
 
Vi håber at alle vil få en rigtig god generalforsamling og hyggeligt samvær bag efter! 
 
 
 
Ved forrige generalforsamling blev der ikke ændret ved bestyrelsens eller 
suppleanternes sammensætning, og derfor var bestyrelsen og suppleanter efter sidste 
års konstituerende bestyrelsesmøde uændret: 
 
Formand:   Carsten Hermansen, Ternevangen 7 
Næstformand:  Bjarne Pedersen, Sælvej 2 
Kasserer:   Grete Pedersen, Marsvinvej 5 
Bestyrelsesmedlem:  Kim Normand, Sælvej 6 
Bestyrelsesmedlem:  Pia Elin, Strandhusvej 1 
 
Suppleant:   Jes Østergaard, Sælvej 10 
Suppleant:   Ole Pilegaard, Sælvej 7 
 
 
Dog har Grete Pedersen d. 20. februar 2018 valgt at træde ud af bestyrelsen og 
hermed også nedlægge sit hverv som kasserer. Resten af bestyrelsen har taget denne 
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beslutning til efterretning, og suppleant Ole Pilgaard er trådt ind i bestyrelsen i 
henhold til bestemmelserne i vores vedtægter. Samtidig har Ole indvilliget at 
varetage kassererarbejdet.  
Gretes bestyrelsespost er på valg her i dag under dagsorden pkt. 6. Da Grete er 
udtrådt af bestyrelsen skal der vælges et nyt medlem. Bestyrelsen foreslår at Ole 
Pilgaard vælges hvis Ole indvilger. 
Hvis Ole bliver valgt som bestyrelsesmedlem, skal vi vælge en ny suppleant. Tænk 
over dette, om det er noget for dig! Dette vil blive behandlet under dagsorden  
pkt. 7. 
 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder, udsendt 1 
nyhedsbrev og 4 nyhedsmail. 
 
 
 
 
Bestyrelsesåret 2017/18 har været et travlt år. 
 
Vi har udover de sædvanlige, efterhånden rutineprægede opgaver, såsom betaling af 
regninger, løbende opdatere hjemmeside, sørge for vedligeholdelse af 
fællesredskaber, optagning- og isætning af både- og badebro, vedligeholdelse af 
fællesområder og bekæmpelse af muldvarpe, haft opgaver i forbindelse med indkøb 
af ny flydebro, tilsyn med gravearbejde til lysleder, overdragelse af bankkonto og 
regnskab fra Grete m.m. 
 
Mere om alt dette senere! 
 
 
 
 
 

Området 
 
Vores fællesområder er generelt i fin stand. 
Igen sidste år har Bjarne, Sælvej 2, sørget for at området nord for Ternevangen og 
Svanevangen er blevet holdt fint, og også at området mellem sommerhusene og 
stranden er blevet slået. Tak til Bjarne! 
Jørn, Sælvej 5, sørgede også for at voldene langs midterstien sidste år blev slået. Tak 
til Jørn! 
Bjørn klarer fodboldbane og fælles græsarealer. 
Også HLH Service er igen i år sat til at bekæmpe muldvarper og sprøjte mod ukrudt på 
stier og veje.  
Vores skærveveje, er efter snart 13 år, noget slidte og Bjarne, Sælvej 2, har lovet at 
udbedre de huller der mange steder er opstået, samt at fordele skærverne. 
 
 
 
Ved generalforsamlingen 2014 fik bestyrelsen en klar tilkendegivelse på at bådebroen 
skulle bevares, også selvom det betød en forholdsvis stor økonomisk byrde for 
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grundejerne hvad angår vedligeholdelse, årlig isætning- og optagning samt evt. 
udskiftning. 
Ved generalforsamling i 2016 blev der i årsberetningen gjort opmærksom på at 
bådebroens stand var sådan at vi snarest skulle forvente en udskiftning. Der var ingen 
protester blandt forsamlingen. 
Sidste år indhentede bestyrelsen så tilbud for en ny bådebro, og beslutningen blev at 
vi har købt en ny magen til den gamle hos NBC Marine. 
Den og badebroen blev sat i vandet i mandags af NBC Marine og med hjælp fra Jens 
Bring’s rendegraver, Strandhus Tværvej 1. 
 
 
Af fælles redskaber råder vi over 3 græsslåmaskiner, én buskrydder, et stillads, samt 
diverse stiger og en trillebør. 
Alle græsslåmaskiner og buskrydder har været til serviceeftersyn og er fuld 
funktionsdygtige. 
 
Ole (Sælvej 7) skal have en stor tak for hans indsats i forbindelse med vedligehold af 
fællesredskaberne. 
HUSK! I tilfælde af defekt på nogen af vores fællesredskaber, at meddele dette til en 
i bestyrelsen. 
 
 
 
 

 
Hastighedsregulerende foranstaltninger 

 
Nu er det godt ét år siden vi fik opsat vores vejbump. 
Bestyrelsen har ikke fået nogen negative tilbagemeldinger i forbindelse med 
opsætning af disse. Jeg som formand har derimod fået information fra nogle af de 
sommerhusejere der bor tæt på Strandhus Tværvej at farten er blevet væsentlig 
sænket. Det er jo det der har været det ønskede mål, hurra for det! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fællesantenne og internet 
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Den digitale ombygning der blev udført på Birkely fællesantenne har betydet at vi 
igen kan modtage de tyske kanaler.  
Dog skal man indkøbe en boks til ca. 500,-kr for at kunne se disse. Dette er et 
éngangsbeløb, så det er vel til at overse. 
Med fællesantennen kan vi så se de danske gratiskanaler, med Triax boks de tyske 
kanaler og ydermere mulighed for tilslutning til Boxer og se deres programudvalg. 
 
Fibia har nu gravet lyslederkabler ned i vores område. Bestyrelsen har givet Fibia 
tilladelse til at grave i vores fællesområde. Vi synes generelt at gravearbejde og 
reetablering er gået godt uden de store problemer. De småting der har været, som vi 
ikke har været tilfredse med, er udbedret. 
 
Det at vi nu efterhånden har mange alternativer for at se TV, Waoo fra Fibia’s 
lysleder, YouSee gennem deres kobberkabler og streaming via enten wi-fi eller 
mobildata, gør at færre er afhængig af vores fællesantenne. 
Derfor har bestyrelsen under dagsorden pkt. 4 stillet forslag om hvorvidt vi til næste 
generalforsamling, skal komme med et konkret forslag om videre tilslutning til 
fællesantenneanlægget hos Birkely. 
 
På vores hjemmeside har vi fået en ny fane der hedder brugerundersøgelser. Vi har 
lige haft en undersøgelse, med adgangskode og tidsbegrænsning til d. 9/5. 
I denne undersøgelse spørger vi: 
Er du bruger af vores fællesantenne? 15 har svaret, 9 stemte ja og de andre 6 
stemte nej. 
Ikke overvældende med svar, men da et godt grundlag for diskussion om vores forslag. 
 

 
 
 
Sluttelig vil vi sige tak til dem der er mødt op og hermed viser interesse for vores 
forening, vi håber at aftenen bliver rigtig god! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God sommer! 
 

Bestyrelsen 


