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Grundejerforeningen     
Emne: Bestyrelsesmøde 31. oktober 2020. 

 

Mødeleder: Carsten Hermansen. 

Referent: Carsten Hermansen 

Dato: 31. oktober 2020 

Sted: Ternevangen 7, Nysted. 

 

Tilstedeværende: Carsten, Bjarne, Ole, Ulla og Birthe 

Fraværende: Pia og Jes 

 

 

 Dagsordenspunkt:  Referat:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat 

fra sidste bestyrelsesmøde (d. 18. juli 

2020) 
 

Godkendt uden kommentarer. Carsten  

2. Siden sidst. 

 

• Nye ejere af Ternevangen 11, 

Marsvinvej 2, Muslingevej 6 og 

muslingevej 7 

 

 
Carsten har sendt mail til de nye ejere, med 
velkomst og adgangskode til vores hjemmeside. 
Vores hjemmeside er opdateret med de nye 
ejeres kontaktinformationer. 

Alle  

3. Foreningens økonomi. 

 

• Status 

• Revisor Bjarne Hansen 

(Muslingevej 5) har ikke ønsket at 

fortsætte sit hverv. 

 

 
 
God økonomi. Fremover skal vi betale negative 
renter af vores indestående + 1000,-kr i årligt 
gebyr. (Nye bankbetingelser) 
 
Vi fortsætter med én revisor indtil næste 
generalforsamling. 
 

Ole   

4. Fællesarealer 

 

• Slåning af strandområde (hvidtjørn 

og brombær) 

• Kantklipning rundt om vejsten 

• Mærkning af nyindkøbt bænksæt 

ved fodboldbane 

• Eftersyn og reparation af veje 

 
 
Bjarne vil snarest sørge for at arealet bliver 
slået. 
 
Til foråret vil vi få Bjørn til at klippe græsset om 
vejstene.  
 
Ikke nødvendigt 
 
Til foråret vil vi bestille eftersyn og reparation af 
huller på skærveveje. 

Carsten  

5. Fællesredskaber 

 

• Evt. indkøb af ny buskrydder 

 
Vores buskrydder er efterhånden af ældre dato, 
og i øvrigt til reparation. 
Indkøb af ny buskrydder besluttet. 

Carsten  
 
Snarest 
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6. Fællesantenne 

 

• Status 

Carsten har aftalt med antennemontør at 
antennesignalet fra Birkely bliver afbrudt inden 
31/12-2020. Vi er lovet signal indtil udgangen af 
uge 51 (20/12-2020). 
Når vi har dokumentation for at forbindelsen til 
antenneforeningen er afbrudt informeres 
Copydan Verdens TV om dette, så vi fremover 
(2021>) ikke skal betale copyafgift. 
Carsten sender nyhedsmail snarest om dette. 

Carsten Nyhedsmail 
udsendes snarest. 

7. Fornyelsesudvalg (Genklangsudvalg) 

 

• Medlemmer 

 

• Status 

 
Ulla Kronborg (Østersvej 9), Anette Nørregaard 
(Ternevangen 9), Katja Lippert (Østersvej 7), 
Kirsten Munk Nielsen (Østersvej 1), Natasja 
Hilton-Jones (Muslingevej 6) 
 

Møde i forrige uge (43) 
 
Brainstorming omkring behov hvad angår 
udsigt, skygge, læ, privacitet, legemuligheder, 
frirum til projekter og opbevaring (brænde, 
cykler, kajakker mm). 
Udarbejder et spørgeskema til hver enkelt 
sommerhusejer om behov angående 
ovenstående.  
Bliver udsendt i begyndelse af 2021.  
Udvalget analyserer resultat i feb/marts 2021. 

Ulla  

8. Evt. 

 

• Affaldsproblematik 
• Parkering  

Der blev diskuteret om hvorvidt vi skal 
opponere mod 140 liters grønne 
plasticcontainere, og om hvor vidt der skal være 
1 eller 2 affaldsstativer ved huse der bliver 
udlejet.  
Bestyrelsens opfordrer, at de huse der lejer ud, 
sørger for at der rigelig kapacitet til affald. 
 
Der opfordres til at ordensregler angående 
parkering ved grundene overholdes. (Maks. 2 
biler) 
 
En henstilling (formulering) til 
sommerhusejere/udlejere der ikke respekterer 
ordensregler vedrørende parkering og en 
henstilling (formulering til 
sommerhusejere/udlejere hvor der er 
problemer med overfyldt affalds beholder 

udarbejdes og lægges på hjemmesiden. 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


