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Grundejerforeningen     
Emne: Bestyrelsesmøde d. 26. juni 2021. 

 

Mødeleder: Carsten Hermansen. 

Referent: Carsten Hermansen 

Dato: 26. juni 2021 

Sted: Ternevangen 7, Nysted. 

 

Tilstedeværende: Ulla, Bjarne, Ole, Jes og Carsten 

Fraværende: Pia 

 

 

 Dagsordenspunkt:  Referat:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Godkendelse af bestyrelsesmødereferat 

fra sidste bestyrelsesmøde (d. 06. marts 

2020) 
 

Godkendt Carsten  

2. Siden sidst. Nye ejere: 

• Marsvinvej 4 pr. 1. juni 2021 
• Sælvej 1 pr. 31. maj 2021 

• Muslingevej 2 pr. 31. marts 2021 

• Muslingevej 8 pr. 1. september 2021 

• Ternevangen 1 pr. 31. juli 2021 
 
Alle nye ejere har eller vil modtage 
velkomstbrev fra formanden med blandt andet 
information om vores hjemmeside 
(adgangskode) 

Alle  

3. Foreningens økonomi. 

 

• Status 

Fin økonomi, ingen restancer. 
Allerede nu mange indbetalinger af kontingent 
for 2021, som har frist d. 1. juli 2021 

Ole   

4. Fællesarealer 

 

• Fællesredskaber 

• Eftersyn og reparation af veje 

• Indkøb af skærver til rep. af veje) 

• Bade- og bådebro 

 
 
Én græsslåmaskine til reparation 
Fælles græsområde ud for Sælvej 8 har ikke 

været slået i lang tid og er meget langt. Bjørn er 
blevet bedt om at slå dette. 
Bestyrelsen har besluttet at indkøbe et træk 
skærver og bestille entreprenør til reparation af 
skærveveje (samme entreprenør som forrige 
år). 
Vi fortsætter med brug af NBC Marine trods en 
del udfordringer her til forår. 

Carsten  
 
 
 

 
 
Carsten og Bjarne 
så hurtigt som 
muligt 
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5. Årets ordinære generalforsamling 

 

• Udsendelse af indkaldelse, 

årsregnskab, budgetforslag 

• Bestilling af mad og planlægning af 

øl/vand 

• Evt. forslag fra bestyrelsen 

• På valg 

Der vil blive udsendt indkaldelse, årsrapport og 
forslag til budget rettidigt i henhold til 
vedtægterne. 
Der bliver bestilt smørrebrød hos Nysted 
Slagteren og bestyrelsen har besluttet at 
foreningen betaler for drikkevarer under både 
generalforsamling og efterfølgende frokost. 
Der drøftes fortsat om fremsættelse af forslag 
fra bestyrelsen til behandling på årets ordinære 
generalforsamling.  
På valg er Carsten (ikke villig til genvalg), Bjarne 
(villig til genvalg), og Pia (for nuværende uvist 
om villig til genvalg). 
Som suppleant er Jes på valg (er villig til 
genvalg, men ser gerne af nye kræfter stiller op 
som modkandidat). 

Carsten Carsten 
 
 
 
Carsten 

6. Genklangsudvalg 

 

• Status 

• Hvem fremlægger på gen.f. 

Ulla takker for alle de gode forslag der er 
kommet fra foreningens medlemmer under 
spørgeundersøgelsen! 
Der skal være møde i genklangsudvalget søndag 
d. 27. juni 2021, hvor man blandt andet vil 
færdigøre konklusionen af 
brugerundersøgelsen, det videre forløb og 
fremlæggelse af undersøgelsen på 
generalforsamlingen. 
Ulla vil stå for fremlæggelse på 
generalforsamlingen. 
Der er over 10 punkter genklangsudvalget har 
trukket frem til behandling, og disse vil blive 
behandlet på generalforsamlingen. 

Ulla  

7. Affald sortering Beslutning om ny affaldshåndtering er endnu 
ikke truffet af kommunerne for Guldborgsund 
og Lolland, så derfor er der endnu ikke noget 
nyt herom. 
REFA har dog udsendt noget information om 
affaldssituationen som bestyrelsen snarest vil 
udsende til medlemmerne som nyhedsmail 

Carsten  
 
 
 
 
Carsten 

8. Evt. Intet Alle  


