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Grundejerforeningen     

 
 
 
Bestyrelsens årsberetning 2019 
 
 
 
Kære Grundejere 
 
Velkommen til årets ordinære generalforsamling. 
 
Igen i år har vi fået lov til at afholde vores ordinære generalforsamling i 
Bådelaugets skønne lokaler, og igen i år har bestyrelsen besluttet at vi vil være 
vært for en middag efter generalforsamlingen. Også i år er det Nysted slagteren 
der leverer maden. 
 
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! 
 
 
 
Efter forrige generalforsamling konstituerede den valgte bestyrelse sig sådan: 
 
Formand:   Carsten Hermansen, Ternevangen 7 
Næstformand:  Bjarne Pedersen, Sælvej 2 
Kasserer:   Ole Pilgaard, Sælvej 7 
Bestyrelsesmedlem:  Kim Normand, Sælvej 6 
Bestyrelsesmedlem:  Pia Elin, Strandhusvej 1 
 
Suppleant:   Jes Østergaard, Sælvej 10 
Suppleant:   Birthe Madsen, Sælvej 3 
 
 
 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder. 
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Som i kan forstå, med kun 3 bestyrelsesmøder, ingen udsendte nyhedsbreve eller 
mails har bestyrelsesåret 2018/19 været et stille år. 
 
Der har stort set kun været de sædvanlige, efterhånden rutineprægede opgaver, 
såsom betaling af regninger, indkrævning af kontingent og i den forbindelse 
udsendelse af rykkere til de glemsomme, løbende opdatering af hjemmeside, sørge 
for vedligeholdelse af fællesredskaber, optagning- og isætning af både- og 
badebro, vedligeholdelse af fællesområder og bekæmpelse af muldvarpe. 
 
 
 
 
 
 

Området 
 
Sidste sommer havde vi helt fantastisk vejr, det er længe siden vi har haft en så 
solrig sommer. 
Det betød at vi i en lang periode havde afbrændingsforbud, det var der ikke mange 
udenlandske lejere der var blevet informeret om. Det ville være rart hvis 
udlejningsfirmaerne gjorde lidt mere ud af dette.  
Dette betød også at både slåning af volden langs midterstien og slåning af området 
mellem husene og stranden først blev foretaget ret sent på sæsonen. Igen i år blev 
dette foretaget af Jørn, Sælvej 5 og af Bjarne, Sælvej 2. Tak til Jer begge! 
 
Bjørn klarede slåning af vores fællesarealer, og han fortsætter det gode arbejde 
igen i år.  
Også HLH Service er igen i år sat til at bekæmpe muldvarper og sprøjte mod ukrudt 
på stier og veje.  
 
De sidste to vintre har vi haft nogle kraftige storme med efterfølgende højvande. 
Det har gjort at der er kommet en del tang på strandarealet, og meget af sandet 
er skyllet væk. Der er også en del ukrudt på stranden. 
Det er kommunen der står for vedligeholdelsen af stranden, og efter henvendelse 
fra bestyrelsen til kommunen, har de lovet at der bliver rettet op på disse forhold. 
Kommunen har lyttet. Her i denne uge har kommunen kommet et ordentlig lag 
sand på og fordelt det med en rendegraver. Det ser rigtig godt ud. 
Et godt samarbejde med kommunen betaler sig! 
 
Det eneste der halter, er vores skærveveje. Der er mange huller der skal udbedres, 
og der skal efterfyldes med skærver. Den bunke skærver der for snart to år siden 
blev indkøbt og placeret for enden af Ternevangen, er efterhånden blevet brugt 
op. Bestyrelsen gav firmaet der lagde lysleder ned i området lov til at efterfylde 
enkelte steder med vores skærver, og enkelte sommerhusejere har fået lov til at 
reparere med skærverne på vejene uden for deres grund. Dette har betydet at 
bunken stort set er brugt, men da det er gået til udbedring af vores veje, er 
indkøbet jo ikke spildt. 
Men skærvevejene er så absolut et område der skal prioriteres i den kommende 
tid. 
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Af fælles redskaber råder vi over 3 græsslåmaskiner, én buskrydder, og et stillads, 
som der efter sidste generalforsamling blev indkøbt en forhøjelse til, samt diverse 
stiger og en trillebør. 
Pt er der 2 græsslåmaskiner og buskrydder der er funktionsdygtige. En 
græslåsmaskine er til reparation. 
 
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. 

 
 
 
Fællesantenne  
 
Ved sidste års generalforsamling bad bestyrelsen om en tilkendegivelse fra 
forsamlingen, om at bestyrelsen i år skulle komme med en konkret anbefaling til 
fællesantennes fremtid. 
Bestyrelsen fik sin tilkendegivelse, om end der var flere kommentarer der blev 
knyttet til dette forslag. 
Kommentarerne gik hovedsalig i to retninger. En var at vi skulle opsige 
antenneaftalen hurtigst muligt, og den anden at vi skulle kigge på en løsning der 
tilgodeså, at de få der ønsker at fortsætte med at bruge fællesantennen, kunne få 
en individuel løsning. 
 
 
Hvad angår muligheden for en individuel tilslutning, for de få der ønsker at 
fortsætte med brug af fællesantennen, ser vi flere udfordringer. 
Som det er i dag, er antennen ejet af Grundejerforeningen Birkely. Hvis begge 
grundejerforeninger opsiger antenneaftalen, hvem skal så overtage ejerskabet af 
antenne, jord, ledningsnet, antenneskabe osv. 
Hvem skal betale for vedligeholdelse af antennen, her iblandt strøm til 
antenneskabe og forstærkere. 
Der skal plomberes i antenne skabene for de som ikke ønsker at være med, ellers 
kræver Verdens TV betaling for samtlige huse. 
Udgifterne til fællesantennen bliver i dag fordelt på 139 sommerhuse. De samme 
udgifter, skal så, fordeles på meget få sommerhuse – det bliver dyrt. 
Ud fra disse betragtninger har vi valgt, ikke at komme med en individuel løsning 
for bevarelse af fællesantennen til de der fortsat måtte ønske at modtage signal 
fra denne. 
 
 
Udgiften til Verdens TV, har i alle de år vi har haft vores sommerhuse, været med 
en rabat på 50% til sommerhuse. Denne rabat forsvandt her fra 2019 og vi betaler 
nu ca. 14.000kr i stedet for de sædvanlige knap 7.000kr. Dette betyder en 
fremtidig forhøjelse på ca. 70% af vores samlede udgifter til fællesantennen. 
 
Vi må også forudse at der om nogle år skal ske en opgradering, i stil med den vi 
havde da de tyske kanaler blev digitaliseret. Det vil ske når de danske kanaler 
bliver digitaliseret og når DR slukker for FM-båndet. Der er ikke sat tid på hvornår 
dette vil ske. 
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Godt 30 ud af de 50 sommerhuse er blevet tilsluttet Fibia’s lysledernet, og 
muligheden nu for at modtage mediasignaler er mange. Vi 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 ingen er afhængig af vores 
fællesantenne. 
Og der bliver fortsat udviklet på dette område. Det varer ikke længe før 5G 
netværk også er til stede. 
 
 
Ydermere har bestyrelsen meddelt Guldborgsund Kommune, at vi har denne proces 
i gang, på trods af det skrevne i lokalplan N20 om tilslutningstvang til 
fællesantenneanlæg.  
Guldborgsund Kommune har svaret at med den nye planlov (LBK nr. 287 af d. 16-
04-2018) § 15, stk. 12, har de ingen indvendinger. 
 
  
Set i lyset af dette, og opfordringen til bestyrelsen ved sidste års 
generalforsamling, gør at vi, under pkt. 4 på dagsorden, kommer med forslag om 
opsigelse af antenneaftalen med Birkely Grundejerforening.  
 
Bestyrelsen har haft en god løbende dialog med formanden for 
Grundejerforeningen Birkely. 
 
Grundejerforeningen Birkely havde ordinær generalforsamling påskelørdag, hvor 
de stillede med forslag om at nedlægge fællesantennen pr. 31. december 2021. 
Dette blev enstemmigt godkendt! 
Endvidere godkendte Birkelys generalforsamling, at hvis vi opsiger antenneaftalen, 
og der inden opsigelsesdato kommer en uforudset udgift, enten til nødvendig 
reparation eller nødvendig opgradering af antennen, på mere end 10.000kr, at 
aftalen kan opsiges med øjeblikkeligt varsel. 
 
 
 

Hjemmeside 
 
Husk at det er vigtigt for os at have de rigtige oplysninger om dig. 
Dette er vigtigt, hvis vi skal være i stand til at kommunikere med dig. 
Så venligst send en mail til formanden, carsten3500@gmail.com, hvis de 
oplysninger om dig på hjemmesiden ikke passer. Hvis du på det sidste også har fået 
ny hjemmeadresse, skal denne også sendes til formanden, så vores database kan 
opdateres. 
Husk vores adgangskode til de beskyttede sider er nshrocks 
 
 
 
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 

mailto:carsten3500@gmail.com

