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Grundejerforeningen     

 
 
 
Bestyrelsens årsberetning 2021 
 
 
 
Kære Grundejere 
 
Velkommen til årets ordinære generalforsamling. 
 
2021 har ligesom 2020 været præget af Covid-19, og ved vores bestyrelsesmøde i marts 
besluttede bestyrelsen, på grund forsamlingsrestriktioner, at årets ordinære 
generalforsamling skulle udsættes til i dag d. 14. august. 
At vi udsatte generalforsamlingen helt til nu, skyldes til dels uvidenhed om udviklingen af 
restriktioner, men også at I dag er ferien for de fleste overstået. 
At vi så har ramt en dag hvor der samtidig holdes mange konfirmationer, havde vi ikke lige 
forudset, det er selvfølgelig uheldigt. 
 
Igen i år har vi fået lov til at afholde vores ordinære generalforsamling i Bådelaugets skønne 
lokaler. 
Og igen i år, har vi besluttet at foreningen, efter generalforsamlingen, vil være vært for en 
frokost. 
Det er igen 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:  Ulla Kronborg Jensen, Østersvej 9 
Bestyrelsesmedlem:  Pia Elin, Strandhusvej 1 
 
Suppleant:   Jes Østergaard, Sælvej 10 
Suppleant:   Birthe Madsen, Sælvej 3 
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Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling udsendt 10 nyhedsmail. 
Genklang udvalg har udsendt spørgeskema, og vil senere redegøre for dette. 
 
 
Udover de efterhånden rutineprægede opgaver, har bestyrelsen også haft travlt med at 
indkøbe nye græsslåmaskiner og buskrydder, reparere huller i vejene og udfordringer med 
at få både- og badebro i vandet.  
Mere om dette senere. 
 
Efter sidste års generalforsamling blev det bestemt, at der skulle nedsættes et såkaldt 
Genklangsudvalg, der skulle kigge fremad og se på hvordan nye behov og ønsker for 
området kunne gennemføres med de regler og vedtægter der er gældende i dag, eller hvad 
der skal til for at gennemføre disse tiltag. 
Mere om dette senere. 
 
Så, alt i alt, et travlt bestyrelsesår! 
 
 
Køb og salg af sommerhuse er eksploderet her under Covid-19, og dette gælder også for 
vores område. 
Vi har sagt farvel til mange gode naboer, men samtidig, selvfølgelig sagt velkommen til nye. 
I 2021 har bestyrelsen sendt velkomstbreve til 5 nye ejere og i 2020 ligeså 5. 
 
Endnu engang vil bestyrelsen her igen byde velkommen til vores skønne område! 
 
 
 

Området 
 
Som sædvanlig lad os starte med at slå fast, at vi har et skønt område her i 
grundejerforeningen. 
 
Foreningen sørger for at vores fællesarealer bliver holdt, Bjørn slår de fælles græsarealer og 
HLH Service kæmper en uretfærdig kamp mod ukrudt og muldvarper. 
 
Foråret har været meget vådt og sommeren varm, dette har skabt gode betingelser for 
vores volde, så bevoksningen er usædvanlig høj!  
Husk at holde de høje vækster nede, såsom tidsler, bynke og selvsåede hvidtjørn. 
 
 
 
 
 
Sidste år fik vi en entreprenør til at udbedre vores skærveveje. 
Det har vist sig at denne reparation faktisk har holdt godt, men der er desværre kommet 
nye huller. 
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Bestyrelsen har indkøbt et læs skærver, som lige nu er placeret for enden af Svanevangen 
og for enden af Ternevangen havde vi noget stabilgrus til at fylde i de nye opståede huller. 
Der er stadig en smule tilbage. 
Bjarne (Sælvej 2) fik lånt en gravko på hans søns gård, og med hjælp fra Sune (Sælvej 1) og 
jeg, gik vi i gang med gravko, skovle og rive.  
Vi fik udbedret samtlige huller på vores skærveveje.  
Fordelingen af skærver har vi dog indset er en for stor opgave for os at udføre, og vi prøver 
at få entreprenøren der sidste år hjalp os, til at tage sig af denne opgave. 
 
 
 
 
Vi har nu i 11 år selv stået for vedligeholdelse og drift af vores både- og badebro, efter at 
kommunen løb fra den oprindelige aftale. 
Alle forgangne år har dette foregået gnidningsfrit, men i år, med isætning gik det galt. 
Det har igennem årene været en aftale at i uge 18 skulle broerne isættes og i 39 tages på 
land, dette for at undgå dårligt vejr i både forår og efterår. 
I uge 18 blæste det for meget, i uge 19 var der sygdom hos NBC Marine og først i uge 20 
kom badebroen så i vandet.  
Endnu mere uheld ramte os, da det viste sig forankringen til rampen der forbinder land med 
flydebroen, i vinterens løb var rustet og ikke kunne bære rampen. 
Det blev først udbedret i uge 24 og hermed blev badesæsonen reddet. 
Endvidere var der dårlig information fra NBC’s side, som betød at vores rendegraver, til at 
bugsere flydebroen i vandet, mødte op 2 gange med uforrettet sag, hvilket betød at 
foreningen fik en ekstra udgift. 
Det endte dog med at NBC indvilligede i at betale halvdelen. 
 
 
 
Af fælles redskaber, har vi i denne sæson indkøbt to nye Klippo slåmaskiner og én Honda 
buskrydder, så vi dag råder over 3 græsslåmaskiner, to buskrydder, et stillads, samt diverse 
stiger og en trillebør. 

 
 
Genklangsudvalg 
 
Som tidligere sagt blev der ved sidste års generalforsamling udtrykt ønske om, at der skulle 
undersøges, om der var ønsker og behov for nye tiltag i grundejerforeningen. 
Et såkaldt ”Genklang udvalg” blev der besluttet, at der skulle nedsættes.  
Ulla fik frie hænder af bestyrelsen, til at sammensætte dette udvalg, med sig selv som 
formand. 
Udvalget blev sammensat af Ulla Kronborg (Østersvej 9), Anette Nørregaard (Ternevangen 
9), Katja Lippert (Østersvej 7), Kirsten Munk Nielsen (Østersvej 1) og Natasja Hilton-Jones 
(Muslingevej 6)  
Udvalget fik hurtigt lavet et spørgeskema til alle sommerhusejere, for at undersøge hvad 
medlemmerne ønskede. 
Resultatet er gransket og har resulteret i 5 forslag, som vil blive behandlet under pkt. 4. 
Her vil Ulla forklare og motivere disse forslag. 
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Yderligere vil Ulla fremlægge 2 emner under eventuelt, og forklare yderligere hvad 
”Genklang udvalget” er nået frem til. 
 
 

 
 
Hjemmeside 
 
 
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, 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 
 
 
 
 
 
 
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! 

 
 

Forsat god sommer og efterår! 
 

Bestyrelsen 


