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Bilag B 
 
Fra: Knud Erik Pedersen <knuderikp4@gmail.com> 

Sendt: lørdag, august 14, 2021 9:42 AM 

Til: carsten3500@gmail.com; Bjarne Pedersen; Ole Pilgaard; piaoelin@gmail.com; Ulla Jensen; Jes 

Østergaard; birthehannemadsen@gmail.com 

Emne: Nysted Strandhuses generalforsamling 14-08-2021  

  

Til generalforsamlingen i grundejerforeningen Nysted Strandhuse. 

Nedenstående bedes forelagt generalforsamlingen og ført til referat i sin helhed: 

17/06-2021 udsendte bestyrelsen en opkrævning på årets medlemsgebyr på 2500 kr, idet man oplyste at 

det var det beløb, man ville foreslå på generalforsamlingen i august måned.  

Samme dag gjorde vi indsigelse - dels fordi det ifølge vedtægterne ikke er lovligt at opkræve gebyret før det 

er vedtaget på en generalforsamling, og dels fordi det er en grov desavouering af generalforsamlingen, at 

bestyrelsen nærmest direkte siger at det her bare er noget vi kan klare selv. Samtidig gjorde vi opmærksom 

på at man bare kunne opkræve det aconto beløb der var nødvendigt for foreningens drift. Det ville være 

foreneligt med force majeure begrebet - bestyrelsens fremgangsmåde er det bestemt ikke. 

Efterfølgende indbetalte vi et aconto beløb og skrev til bestyrelsen, at hvis foreningens økonomi havde 

behov for et større beløb, måtte de skrive så skulle vi nok betale. 

Bestyrelsens reaktion: Vi havde ikke forventet at de ville sige: Tak for hjælpen. Det gjorde de heller ikke. Vi 

havde heller ikke forventet at de ville sige: Hvis I ikke bare betaler det vi siger I skal, så fratager vi jeres 

stemmeret på generalforsamlingen!! Men det gjorde de faktisk. Så derfor er vi her ikke i dag.  

Det er en meget speciel situation: Bestyrelsen overtræder Vedtægterne, afviser at tage mod råd og bruger 

derefter nærmest truende adfærd mod de pågældende medlemmer.  

Dette finder vi ikke acceptabelt. Vi skal derfor opfordre generalforsamlingens dirigent til at erklære 

generalforsamlingen for ikke lovlig. 

Vi sender kopi af denne henvendelse til Guldborgsund kommune (via Digital post), da vi opfatter 

kommunen som “tilsynsmyndighed” for grundejerforeningen, idet lokalplan N20 forpligter os til at være 

medlem af foreningen. Vi er bekendt med at Planloven giver kommunen ret til at forpligte os til 
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medlemskab, men ingen dansk lov kan forpligte os til medlemskab i en forening der ikke følger egne eller 

almindelige danske regler. 

Kommentarer til de fremsatte forslag: 

Vores grundejerforening er ikke en “frivillig” forening. Vi kan ikke vurdere om vi har flest fordele eller 

ulemper af medlemskabet og dernæst overveje, om vi skal melde os ud eller ej. Lokalplanen (og Planloven 

og vores egne Vedtægter) definerer hvad formålet med foreningen er - primært vedligehold af foreningens 

fællesarealer. Vi mener at det vil være “ikke lovligt” hvis foreningen opkræver penge og bruger dem på 

pasning af medlemmers grunde - det være sig slåning af volde eller beskæring af randbeplantningen. 

Vedr. forslag om op- og nedtagning af badebroen :  Dette er med i Vedtægterne (omkring 1. maj / omkring 

1. oktober) , så det vil kræve en vedtægtsændring som det næppe vil kunne bære (vedtægtsændringer skal 

jo godkendes af kommunen og efterfølgende tinglyses). Men hvis det i år kunne være den 19. maj, burde 1. 

april vel også kunne accepteres af alle. 

Grete og Knud Erik Pedersen  
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6.b) Design til klistermærke vedrørende parkerede biler 

 


