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Grundejerforeningen     

 
 
 
Bestyrelsens årsberetning 2020 
 
 
 
Kære Grundejere 
 
Velkommen til årets ordinære generalforsamling. 
 
I år noget forsinket, på grund af Covid19-krisen, og dermed regeringens 
forsamlingsforbud. Der er heldigvis nu åbnet op så vi kan samles her i dag. 
 
Igen i år har vi fået lov til at afholde vores ordinære generalforsamling i 
Bådelaugets skønne lokaler. 
Da det i år er en lørdag og noget tidligere på dagen vi mødes, har vi besluttet at 
foreningen, efter generalforsamlingen, vil være vært for en frokost. 
Det er Nysted Slagteren der leverer smørrebrødet. 
 
Øl, vand og vin er 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 4 bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling udsendt 10 nyhedsmail. 
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Udover de sædvanlige, rutineprægede opgaver, betaling af regninger, inddrivelse 
af kontingent, opdatering af hjemmeside, sørge for vedligeholdelse af 
fællesredskaber, optagning og isætning af både- og badebro m.m., har bestyrelsen 
også haft travlt med at bestille og følge reparation af vores skærveveje.  
Mere om dette senere. 
Bestyrelsen har også haft en del at se til, da en grundejer havde opført en pergola 
og et læhegn i forbindelse med eksisterende sommerhus. 
Ifølge bestyrelsens vurdering er dette i strid med vores vedtægter, og ved hjælp af 
mailkorrespondance, personlig henvendelse og sluttelig advokatbistand, er det 
lykkedes af få grundejeren til at fjerne både læhegn og pergola. 
Mere om dette senere. 
 
Så, alt i alt, et travlt bestyrelsesår! 
 
 
 
 
 

Området 
 
Lad os starte med at slå fast, at vi har et skønt område her i Nysted. 
 
Vi har en lækker strand med både- og badebro, flotte grønne områder og tæt på 
by og lystbådehavn. 
 
Vi har skønne sommerhuse, alle med gode faciliteter, mange bliver lejet ud, og 
turisterne kan lide at være her. 
Og dem der ikke lejer deres sommerhuse ud, kommer her ofte og elsker at være 
her. 
 
Vores sommerhuse og vores område oser af kvalitet, og det skal vi alle være med 
til at bevare. 
 
Det har fra starten været, i modsætning til mange andre sommerhusområder, 
meningen at der skulle være en vis åbenhed, hvor man ikke blev pakket ind 
mellem store træer, buske og hække. 
 
Derfor har vi vores volde, der afgrænser vores parceller. 
 
I det materiale vi modtog i sin tid da vi købte vores sommerhuse af 2L, var der en 
beskrivelse om hvordan voldene skulle plejes. Der stod blandt andet at høje 
vækster som bynke, kamille og tidsler skulle fjernes.  
Generelt er vores volde i meget fin stand, bynke og kamille er der ikke meget af og 
tidslerne bliver forsøgt holdt nede.  
Men der er opstået et nyt problem mange steder, og det er selvsåede træer som 
hvidtjørn.  
Disse skal væk fra vores volde. 
Bestyrelsen er klar over, at på stranden omkring den store hvidtjørn er der også 
mange selvsåede træer.  
Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen, for at bede dem tage sig af dette 
problem. 
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Den store åbenhed i vores område, gør at vi har udsigt ned igennem vores 
parceller, og det er vigtigt, at vi alle er med til at bevare dette. 
Derfor har vi vores vedtægter, som i sin tid blev udfærdiget af 2L, godkendt af 
kommunen og herefter tinglyst. 
I vedtægternes §5, som omhandler ”Områdets fremtræden, vedligeholdelse og 
beplantning” er reglerne for områdets fremtræden beskrevet. 
§5.1.1 er med til at sikre, at enkelte grundejere ikke ændrer eller afviger fra den 
oprindelige udformning ved opførelsen, medmindre de foretagne ændringer 
foretages ved samtlige bebyggelser i området. 
 
Det var denne paragraf der i sin tid sikrede at vi kunne opføre vores skure og ved 
anden lejlighed blev det vedtaget at vi kunne opføre en læmur på vores terrasse. 
 
I slutningen af 2012 havde vi 3 grundejere der havde opstillet læmure, som var i 
strid med vores vedtægter. 
Bestyrelsen henvendte sig til disse grundejere og gjorde klar, at læmuren skulle 
fjernes.  
Henvendelsen skete ved mail og personlig henvendelse.  
To grundejere fjernede herefter læmuren, men med den tredje var det nødvendigt 
at søge advokat bistand.  
Læmuren blev herefter fjernet og det kom ikke til civilt søgsmål. 
 
Bestyrelsen er utrolig bekymret over at have disse sager, det kræver megen 
energi, tid og dårlig stemning mellem de berørte grundejere og bestyrelse.  
Og i sidste ende også en unødig udgift for foreningen. 
 
Nu har vi desværre en lignende sag. 
 
Østersvej 9 opførte sidste efterår en pergola på østsiden af sit sommerhus, og 
havde længe før dette også opført en læmur på både østside og nordside af 
sommerhuset. 
Dette er igen helt klart i modstrid med vedtægternes §5.1.1 og §5.1.2. 
Ifølge vedtægternes §24 er bestyrelsen forpligtiget til at påtale sager der er i strid 
med vedtægterne, og derfor havde bestyrelsen vedtaget at gøre henvendelse til 
Østersvej 9 via email om at fjerne både læmur og hegn.  
Hvis dette ikke skete inden en angiven tidsfrist, ville vi søge advokatbistand med 
henblik på civilt søgsmål. 
Svaret fra Ø9 var at de ikke var enige med bestyrelsen. 
Endnu en mail med ny tidsfrist blev afsendt og en personlig henvendelse blev også 
forsøgt.  
Der var ikke forståelse for bestyrelsens holdning. 
Herefter søgte bestyrelsen advokatbistand. 
Ø9 ønskede ikke at det skulle komme til civilt søgsmål, og har nu fjernet pergola 
og læhegn. 
 
Vi har endnu ikke modtaget regning for advokatbistand. 
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Som generalforsamlingen kan se, har Østersvej 9 fremsendt forslag 4.d og 4.e til 
behandling under fremsendte forslag. 
 
Hvad angår forslag 4.d, mener en enig bestyrelse at dette forslag ikke kan 
behandles, da forslaget klart strider imod vedtægternes §5.1.1. 
Der er i forslaget tale om søgning af tilladelse på en enkelt parcel, og ikke tale om 
en tilladelse ved samtlige bebyggelser for at sikre en ensartethed, som det kræves 
for at opfylde betingelserne i §5.1.1. 
 
Hvad angår forslag 4.e, mener en enig bestyrelse at dette forslag skal forkastes, da 
dette er et indgreb i bestyrelsens arbejde og påtaleret, som beskrevet i 
vedtægternes §16 og §24. 
Hvis der skal tages stilling til disse spørgsmål, skal de omformuleres og behandles 
som vedtægtsændringer. 
 
Det må pointeres at bestyrelsens generelle holdning er, at har man ønsker til at 
ændre eller tilføje i vedtægterne, kan man fremsætte forslag til 
vedtægtsændringer med beskrivelser mm. for generalforsamlingen, fremfor at 
udøve selvtægt. 
Det vil spare foreningen for udgifter til advokat, samt hindre dårlig stemning 
mellem berørte grundejere og bestyrelsen. 
 
 
Vi forlader nu dette kedelige emne og fortsætter med andre vigtige tiltag hvad 
berører vores område. 
 
 
Ved sidste generalforsamling lovede vi at undersøge muligheden for at bekæmpe 
muldvarpe, insekter og ukrudt ved brug af andre midler end gift. 
 
Kim Normand har lavet et stort forarbejde, ved at indsamle materiale, blandt 
andet via hans kontakter i kommunen. 
Det har vist sig at være vanskeligere end som så.  
Mange kommuner har forsøgt sig med brændere og vanddamp for at bekæmpe 
ukrudt, dette udleder henholdsvis meget CO2 og er meget dyrt. 
Alternativet til gasbekæmpelse af muldvarpe er fælder og det kræver mange 
besøg for at efterse og servicere disse, altså en dyr løsning. 
Derfor har bestyrelsen vedtaget at fortsætte med HLH Service, indtil der er nogen 
der kommer med en bedre løsning. 
 
 
Vores skærveveje har i flere år trængt til eftersyn. 
Der var mange huller der skulle udbedres, og der skulle efterfyldes med skærver. 
Den bunke skærver der for snart tre år siden blev indkøbt og placeret for enden af 
Ternevangen, var efterhånden blevet brugt op.  
Grundet budgettet, hvor der ikke var afsat mange penge til dette projekt, blev 
bestyrelsen enige om at vi skulle finde en løsning, der kun var midlertidig og 
nødtørftig. 
 
 
 
 



 5 

Sammen med en lokal entreprenør, besigtigede formanden og entreprenøren de 
huller der var i vejene. Disse skulle fyldes med stabilgrus, stampes og efterfyldes 
med de skærver vi havde tilbage i bunken på Ternevangen, plus det overskud han 
kunne skrabe sammen fra vejene. Marsvinvej og Østersvej var i god stand, mens 
resten af skærvevejene er blevet repareret.  
Hvis der er nogen der mener at et hul skal udbedres, står det frit for, at hente 
noget af det stabilgrus der ligger for enden af Ternevangen. 
 
 
 
 
 
Vores både- og badebro kom i vandet d. 27. april. 
Den bevægelige rampe der går ned til flydebroen, er fastgjort til den landfaste del 
med to hængsler. Hvert hængsel er låst med låsesplit. Låsesplitten på det ene 
hængsel var forsvundet, og broen hængte kun fast i den ene side.  
Samtidig er hjul på den bevægelige rampe ødelagt og skal udskiftes.  
Der arbejdes på en løsning, men indtil videre er der spærret af til flydebroen. 
 
 
 
Af fælles redskaber råder vi over 3 græsslåmaskiner, én buskrydder, et stillads, 
samt diverse stiger og en trillebør. 
Pt er der 2 græsslåmaskiner og buskrydder der er funktionsdygtige. 
Vores græsslåmaskiner er gamle og slidte, og der skal snart investeres i nye 
græsslåmaskiner.  
Bestyrelsen lavede et forsøg for snart 5 år siden ved at indkøbe en prisbillig 
maskine ”den blå”.  
Det viste sig dog hurtigt at dette var en dårlig løsning. Klippo-maskinerne var langt 
bedre og brugervenlige. (Aluminiumskjold, justerbart håndtag og forhjulstræk). 
Fra grundejerforeningens start har vi haft fælles græsslåmaskiner, buskrydder, 
stillads, stiger, trillebør m.v. 
Det har været grundtanken fra start at vi i grundejerforeningen skulle kunne deles 
om ”de store værktøjer”, fordi vi ikke havde nogle steder at opbevare disse 
maskiner.  
Med tiden har vi så fået mulighed for at bygge et skur, et meget lille skur, som 
efterhånden er fyldt op med cykler, havemøbler og brænde.  
Er der plads til en græsslåmaskine hvis dette skulle blive nødvendigt? 
Og ikke alle har et skur, og er dermed afhængig af fællesordningen. 
Mange har også tilmeldt sig ordninger hvor eksterne firmaer slår græsplænerne. 
Men i perioder hvor man så fysisk er i sommerhuset, ville det så ikke være rart at 
slå plænen selv, og dermed spare den eksterne service i en periode.  
Hvis vi dropper fællesordningen, er man afskåret fra dette! 
Marsvinvej 5, foreslår alternativt i sit forslag til dagsorden pkt. 4.c, til ophørelse af 
græsslåmaskineordningen, at en gruppe af medlemmer kan fortsætte ordningen for 
egen regning.  
Dette ser bestyrelsen som en urealistisk ordning, da det vil være meget svært at 
administrere. Fællesskuret er jo tilgængeligt for alle medlemmer. 
Derfor anbefaler en enig bestyrelse at man stemmer nej til forslag 4.c, og at vi 
fortsætter at være fælles om græsslåmaskinerne. 
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Fællesantenne  
 
Ved generalforsamlingen sidste år opsagde vi aftalen omkring vores fællesantenne 
vi har med Grundejerforeningen Birkely. 
Ifølge aftalen havde vi 24 måneders opsigelse. 
Så vi vedtog at opsige aftalen pr. 30. juni 2021. 
For året 2021 er vi dermed forpligtiget til at betale til Verdens TV (CopyDan), som 
beløber sig til ca. 14.000kr. 
Da der efterhånden ikke er mange der gør brug af fællesantennen, er dette en 
urimelig høj udgift!  
Da der er mange der har fået ført lysleder til sommerhuset, streamer tv eller har 
andre udbydere/løsninger til TV, mener bestyrelsen at det vil være på sin plads at 
spare udgiften til Verdens TV for hele 2021, ved at afbryde forbindelsen til 
fællesantennen allerede senest 31. december 2020. 
 
Derfor har bestyrelsen fremsat forslag på dagsorden pkt. 4.a. 
 
Der skal gøres opmærksom på at selve driften og forpligtigelsen overfor Birkely 
grundejerforening, hvad angår medlemskab af antennen løber videre til 30. juni 
2021.  
Dette drejer sig økonomisk kun om et lille beløb til driften, hvilket er til el og 
forsikring. 
 
Hvis der inden opsigelse af antenneaftalen med Birkely, opstår en skade på 
antenneanlægget, eller en opgradering, som er nødvendig for drift af 
antenneanlægget, på 10.000kr eller mere, vil bestyrelsen dog gerne have mulighed 
for at antenneaftalen bliver opsagt med øjeblikkelig virkning. Dette kræver dog 
accept fra bestyrelsen i Birkely. 
Bestyrelsen kan dog meddele at Birkelys generalforsamling allerede har accepteret 
dette ved en af deres tidligere generalforsamlinger. 
 
Derfor har bestyrelsen fremsat forslag på dagsorden pkt.4.b. 
 
 

Hjemmeside 
 
Ved sidste års generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at tage stilling til EU’s 
retningslinjer vedrørende GDPR (persondataforordningen). 
Det har vi selvfølgelig forholdt os til, og på hjemmesidens forside er der et afsnit 
der forklarer vores politik angående hvordan vi behandler persondata. 
 
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 den beskyttede medlemsside er nshrocks 

mailto:carsten3500@gmail.com
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Sluttelig vil vi sige tak til dem der er mødt op og hermed viser interesse for vores 
forening, vi håber at resten af dagen bliver rigtig god! 

 
 

God sommer! 
 

Bestyrelsen 


