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Grundejerforeningen     
Emne: Bestyrelsesmøde 07. marts 2020. 

 

Mødeleder: Carsten Hermansen. 

Referent: Pia Østerby Elin. 

Dato: 07. marts 2020 

Sted: Ternevangen 7, Nysted. 

 

Tilstedeværende: Carsten Hermansen, Birthe 
Madsen, Kim Normand, Jes Østergaard, Bjarne 

Pedersen, Ole Pilgaard Jensen, Pia Østerby Elin. 
 

Fraværende:  

 

 

 Dagsordenspunkt:  Referat:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Godkendelse af 

bestyrelsesmødereferat fra 

sidste bestyrelsesmøde (30/11 

2019) 
 

Godkendt uden kommentarer Carsten  

2. Siden sidst. 

 

Ny ejer på Strandhus Tværvej 3 og 
Muslingevej 10. Formanden har budt 
velkommen, og givet relevante 
oplysninger om hjemmeside o.a. 
Der er yderligere 6 huse i området til 
salg. 

Alle  

3. Foreningens økonomi. 

 

1. Generelt 

2. Årsregnskab 2019 

3. Budgetforslag 2020 

 

God og sund økonomi.  Regnskab og 
budget gennemgået og godkendt, 
skal dog tilrettes, så det fremstår 
som ønsket af generalforsamlingen i 
2019. 
Ole sender til Carsten. 

Ole  I behørig tid inden 
generalforsamlingen. 

4. Hvor stram en linje skal føres 

ved medlemmers overtrædelse 

af gældende vedtægter? 

 

Bestyrelsen er forpligtiget til at 
varetage den daglige ledelse af 
grundejerforeningens opgaver i 
henhold til vedtægterne og således 
tage handling, såfremt et medlem 
handler mod vedtægterne. Hvor det 
ikke er muligt gennem dialog med 
medlemmet at komme overens med 
overtrædelsen af vedtægterne, 
overgives sagen til advokat. §7 stk 
7.2 giver bestyrelsen mulighed for at 
pålægge medlemmet 
omkostningerne i sådanne tilfælde.    

Alle  
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5. Ukrudt, insekt og 

muldvarpebekæmpelse 

fremover. 

 

Kim har undersøgt alternativer til 

vores nuværende ukrudt, insekt og 

muldvarpebekæmpelse. Der er 

alternativer, der dog er 

omkostningstunge, og ofte kræver 

manuelt arbejde. Vi 

ønsker/tilstræber i bestyrelsen at 

mindske forbruget af pestesider og 

anden gift i vores område. Indtil 

videre fortsætter vi dog med vores 

nuværende ordning med Heino. 

Kim og alle  

6. Ordinær generalforsamling 

 

1. Hvornår? 

2. Hvor? 

3. Spisning? 

4. Forslag fra bestyrelse: 

Luk forbindelse til 

fællesantenne pr. 31. 

december 2020. (For 

at spare ca. 14.000kr 

pr. år til Verdens TV 

fra og med år 2021). 

1. 22/5-2020. 
2. Bådelagets klubhus. 

3. Mad fra Nysted 
Slagteren. 

4. Forslaget stilles 

generalforsamlingen. 
(Fællesantennen er 

opsagt pr juni2021.) 

Carsten  

7. Skærveveje 

 

Grus til vejen er ankommet, 

og arbejdet med at reparere 
vores stikveje, forventes 

færdigt inden påske. 

Carsten  

8. Status fællesredskaber Der har endnu ikke været 

eftersyn på vores 
fællesredskaber. Carsten 

rykker TJ Maskinservice for 
at påbegynde arbejdet, så 

redskaberne er klar til påske. 

Carsten  

9. Gaver for udført frivilligt 
arbejde 

Godkendt. Carsten køber til 
relevante personer. 

Carsten  

10. Evt. Intet under eventuelt Alle  


