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Grundejerforeningen     
Emne: Bestyrelsesmøde 18. Juli 2020. 

 

Mødeleder: Carsten Hermansen. 

Referent: Carsten Hermansen 

Dato: 18. juli 2020 

Sted: Ternevangen 7, Nysted. 

 

Tilstedeværende: Ulla Kronborg Jensen, Bjarne Pedersen, Ole 
Pilgaard og Carsten Hermansen 

Fraværende: Pia Elin, Birthe Madsen og Jes Østergaard 

 

 

 Dagsordenspunkt:  Referat:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat 

fra sidste bestyrelsesmøde (7. marts og 

13. juni 2020) 
 

Godkendt uden kommentarer  
 

Carsten  

2. Siden sidst. 

 

Rampe til flyde/bådebro repareret (nye hjul og 
hængsel). Udført af Flemming (Marsvinvej 4) og 
Carsten Hermansen (Ternevangen 7). 
 
Fugleskræmsler købes til badebro. 

Alle 

 

 

 

Carsten 

 
 
 
 
Så hurtigt som 
muligt. 

3. Foreningens økonomi. 

 

Status 

Restancer 

 

Likviditet god, og faktisk bedre end ved samme 
tid sidste år. 
 
Ingen restancer 

Ole   

4. Fællesarealer 

 

Stranden (hvidtjørn og 

brombær) 

Guldborgsund Kommune har slået arealet langs 
strandstien, og hermed er brombær også 
klippet ned. 
 
Bjarne vil prøve at fjerne selvsåede hvidtjørn på 
stranden, når han slår arealet mellem husene 
og stranden. 
 
Ulla kontakter 2L for at høre om mulig opførsel 
og placering af fremtidig legeplads. 

Carsten 

 

 

 

Bjarne 

 

 

 

Ulla 

 
 
 
 
Så hurtigt som 
muligt. 
 
 
Så hurtigt som 
muligt. 

5. Fællesredskaber Vi har 2 brugbare græsslåmaskiner. 
 
Hvis der kommer et godt tilbud, eller senest 
når/hvis 1 af vores havende græsslåmaskiner 
går i stykker eller kræver reparation købes 2 
nye Klippo maskiner. 

Carsten  
 
 
Som beskrevet 
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6. Fællesantenne 

Lukning for signal 

senest 31/12-2020 

Carsten orienterer formanden for Birkely 
grundejerforening, om vores beslutning taget 
på generalforsamlingen, om lukning af vores 
signal senest 31. december 2020. 
Samtidig forhøres der om det praktiske 
angående lukningen af signalet. 

Carsten  
 
 
Så hurtigt som 
muligt. 

7. Gave til afgående bestyrelsesmedlem Carsten køber og afleverer. Carsten Så hurtigt som 
muligt. 

8. Slidlag på Strandhus Tværvej Ulla kontakter 2L og kommune for at forhøre 
om evt. indgået aftale om asfaltering (slidlag) 
på Strandhus Tværvej mellem 2L og 
Nysted/Guldborgsund Kommune. 

Ulla Inden næste 
bestyrelsesmøde 

9. Evt. Der bliver nedsat et udvalg ”Genklang udvalg”, 
som vil se på fornyelse af områdets muligheder 

og hermed eventuelle vedtægtsændringer for 
at dette kan ske. 
Ulla bliver formand for dette udvalg og vil søge 
medlemmer til udvalget blandt foreningens 
medlemmer. 
 
Da boldbanen bliver flittigt brugt, vil vi indkøbe 
og opsætte et bord/bænke møbel ved 
boldbanen. 

Ulla 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla 

Inden næste 
bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 
 
 
Snarest 


