
Grundejerforeningen
NYSTED
STRANDHUSE

Emne: Ordinær generalforsamling

Dirigent: Nils Baick Møller, Marsvinvej 3.

Referent: Pia Elin, Strandhusvej 1.

Dato: 14-08-2021.

Sted: Bådelaugets lokaler, Strandvejen 8, 4880
Nysted

_______________________________

Dagsordenspunkt: Referat:

1. Valg af dirigent Formand Carsten Hermansen bød
velkommen og foreslog på bestyrelsens
vegne Nils Balck Møller, Marsvinvej 3
som dirigent. Nils Balck Møller blev
valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og
konstaterede at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt med mail 03-07-
2021 Og grundet Coronakrisen, som
Force majoure lo!igt var udsat til 14-
08-2021. Han kor.staterede endvidere
at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig. Af foreningens 50
medlemmer var 21 stemmeberettigede
til stede og der forelå 9 fuldmagter.
Mail fra Knud Erik og Grete Pedersen
Marsvinvej 5, vedr, indsigelse mod
generalforsamlingens lovlighed er
vedhæftet referatet.

Dirigenten gav herefter ordet til
formanden, der på bestyrelsens vegne
aflagde årsberetningen.

Se venligst hjemmeside, "Dokumenter"
- "Generalforsamhng".

2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetningen. Kommentar:
Der var ingen bemærkninger til
formandens beretning.
Årsberetningen blev godkendt med
akklamation.

3. Forelæggelse og godkendelse af det Kassereren Ole Pilgaard Jensen, Sælvej
reviderede regnskab, herunder beslutning om 7 gennemgik det reviderede regnskab
anvendelse af eventuelt overskud eller for 2020.
dækning af underskud. For yderligere oplysninger vedr.

Regnskabet henvi;es til udsendte
reviderede regnskab 2020.

______________________________________

Kommentar.
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4. Indkomne forslag.

A. orslag fra Bestyrelsen:

NYSTED
STRANDHUSE

"Skærvefortov på Strandhusvej nedlægges og fælles
græsareal etableres i stedet for. Skærver ved
indkørsel til Strandhusveji, bevares dog."

Det har vist sig igennem tid at det er svært at holde
dette fortov fri for ukrudt, og vil kunne holdes meget
pænere med et græsareal.

B. Forslag fra Genklangsudvalg

Ulla Kronborg, østersvej 9: Tak for stor opbakning
til Genklangudvalgets spørgeskema.
Ulla gennemgår highlight punkter fra besvarelserne
og fremlægger udvalgets kommentar og forslag
udfra medlemmernes svar.

Udsigt: prøv at løse problemer ved kontakt til
hinanden.
Læhegn: forslag til KBK Hans Andersen Nysted.
Beplantning på egnearealer: Udvalget arbejder med
forskellige forslag blandt andet med hjælp fra
arkitekt.
Indkaldelse til arbejdsdage den 25/9-2021 og 23/4-
2022, på frivillig basis.

1.AFFALD
For at undgå problemer med overfyldte
skraldespande og fritliggende ekstra skraldeposer,
samt at skrald placeres i andre skraldespande en
ens egne bedes de huse som udnyttes til
udlejningshuse anskéffe sig 2 affaldsspande, som
tømmes hver uge i udlejriingsperioderi.

Der var ingen bemærkninger til
regnskabet.

Regnskabet og hensættelserne blev
herefter godkendt.

Kommentar:
Jesper Elin Strandhusvej 1: Har
bestyrelsen en pris på dette. Man
kunne evt. genbruge materialer fra de
øvrige veje, der renoveres.
Ole Pilgaard Jensen, Sælvej 7: Vi har
ikke indhentet pris.
Niels Ravn, østersvej 5:
Der bør føres til referat, at man ikke
nedlægger, men omlægger fortovet.
Forslaget medførte en generel snak om
vores vejforhold, og om arbejdsvejen,
som foreningen på et tidspunkt skal
overtage fra 2 L.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Kommentar:

Hanne Riber Nordby, Marsvinvej 3: Evt.
stor skraldespand/container, som vi
har.
Niels Ravn, østersvej 5:
Grundejerforeningen kan formentlig
ikke pålægge extra spand.
Jesper: Har 2L mon planer om
containerolads ved deres forestående
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2. UDSIGT/BILER

NYSTED
STRANDHUSE

For at imødekomme de huse, som er generet af for
mange og for høje biler i deres udsigtskile, bedes
hver husejer placere et dertil produceret
klistermærke på deres El aflæser låge. Dette vil gøre
det nemmere især for lejere at forholde sig til reglen
om max 2 biler pr. husstand, samt ingen høje biler,
som tager udsigten fra de bagvedliggende huse.

3. NATURLEGEPLADS.

Nastasia, to pris forslag 50.000 og 76.000.2L skal
overdrage jorden. 2L bør etablere legeplads, da
bebygningsgraden på 50 huse er opfyldt. Vores
forsikring dækker, hvis det er vores jord.
Et flertal af de indsendte spørgeskemaer stemmer
for oprettelse af en legeplads. Gen kiangs udvalget
henstiller derfor til, at der på Generalforsamlingen
afstemmes om der kan henlægges dkk 50.000 af
næste års budget til en etablering af legeplads.
Natascha vil pa GF gerne forklare lidt om ideen og
legeplads. udformningen af legepladsen samt
redegøre for regler og forsikring af en eventuel
Ligeledes vil vi arbejde videre med at søge fonde til
finansiering, således pengene evt, kan betales
tilbage til Grundejerforeningen eller vi kan udvide
legepladsen.

4. PETANQUEBANE
Der kom endvidere flere forslag om oprettelse af en
Petanquebane, som kan opføres i umiddelbar
forlængelse af derfor ligeledes til en legepladsen.
Genklangs Udvalget henstiller afstemning, om vi skal
gå videre med dette forslag. Vi kan desværre ikke
komme med en pris endnu, vi venter stadig på svar
fra Positiv Entreprise.

udvidelser.
Generelt enighed om, at ejere af
udlejningshuse er opmærksomme på
problemet og at vi afventer ny
obligatorisk affaldordning.
Forslaget frafaldet.

Kommentar:
Ingen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Kommentar:
Ole Pilgaard Jensen, Sælvej 7: Vi har
svært ved at hensætte budget til
legeplads, når vi ikke har jord.

Christel Lindhart, østersvej 6: Går Ind
for egenbetaling i forhold til etablering
af legeplads, da grundejerforeningens
kasse ikke bør tømmes.

Susanne Jakobsen, Ternevangen 11: Vi
bør vel ikke etablere legeplads, før 2 L
har opfyldt deres betingelser.

Søren Lindhart, østersvej 6: Vi kunne
evt samarbejde med de andre
grundejerforeninger i nabolaget.

Forslaget nedstemt, men med
ovenstående bemærkninger.
for: 11
imod: 14
Undlader: 5

Kommentar:
Forslaget vedtaget, under forudsætning
af at vi får jord til at anlægge banen på.

Forslaget vedtaget med følgende
stemmer:
for: 18
imod: 4
Undlader: 8
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5. KAJAK LAUG Kommentar:
Der oprettes et privat kajaklaug med de medlemmer Ingen.
som skulle ønske at indgå i et sådan og laugets
medlemmer finansierer selv indkøb og Forslaget vedtaget med følgende
vedligeholdelse af kajakkerne. Der bedes om stemmer:
tilladelse til opbevaring af 2 stk. kajakker, som kan For: 20
blive ophængt på den venstre væg i Fællesskuret Imod:1

Undlader: 9

C. Forslag fra Ternevangen 11:

Vi foreslår at generalforsamlingen nedsætter et Kommentar:

udvalg som på foreningens vegne optager Carsten Hermansen, Ternevangen 7:

forhandlinger med teknisk udvalg i Guldborgsund Der er tre instanser, der er indvolveret i

kommune om ændring af retningslinjerne for denne sag, nemlig kommunen/lokaplan,

beskæring af randbeplantningen i Nysted grundejerforeningen og de berørte

Strandhuse. i grundejere.

Begrundelse: Randbeplantningen har vokset næsten Ole Pilgaard Jensen, Sævej 7: i forhold

uhæmmet i mere end 15 år. Kommunen beskærer til vedtægter skal de berørte

mod offentlig vej og det betyder en kraftig vækst medlemmer i kontakt med kommunen.

mod foreningens grunde og dermed reduceres
nytteværdien på randgrundene. Samtidig er hegnet Christel Lindhart, østersvej 6:

nu så højt, at det giver uønsket skygge til mange grundejerforeningen må gerne blande

grunde - især randgrundene. sig, men medlemmerne skal nedsætte

Forslag: Kommune og forening indgår en aftale om et udvalg.

vedligeholdelse af hegnet med styning hurtigst
muligt og derefter hvert 10. år til 4 meters højde og Susanne Jakobsen, Ternevangen 11: Vi

beskæring på begge sider hvert 3.-5. år. vil gerne arbejde med nedsættelse af
udvalg.

Jesper Elin, Strandhusvej 1: Tænk 2 L
med, da de skal bygge ferieboliger til
udlejning.

Forslaget vedtaget med følgende
stemmer:
For: 24
Imod :0
Undlader: 6

1. Hvordan håndhæver vi, at reglerne for voldenes
vedligehold overholdes? Kommentar:
Forslag: Grundejerforeningen laver aftale med Carsten Hermansen, Ternevangen 7:

Voldene er ejendom, så"grøn" mand, der en gang om året (efterår) slår privat

voldene. Udgiften til græsslåningen på voldene grundejerforeningen bør ikke blande sig

afholdes af foreningen her.
Begrundelse: Nogle voldes beplantning er mere end
120 cm høje, nogle volde har træer! buske og
mange volde er invaderet med høje (meget høje)
tørre græsstrå, som kvæler de oprindelige

Forslaget frafaldes.

blomstrende planter.
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Carsten Hermanse?i, Ternevangen 7:

Forslag fra Muslingevej 6: vedtægt fastsætter perioden. Hvis
1. Er der stemning for at forlænge badebroens forslaget frafa Ides, kan
opsætning så den sættes op hvert år omkring 1 april generalforsamlingen henstille til
og nedtages igen omkring 1 oktober? bestyrelsen om at få badebroens

sæsonen forlænges, evt, en permanent
ordning. Broen bør tages ned af
sikkerheds hensyn.
Forslaget vedtaget med følgende
stemmer:
For: 17
Imod :0
Undlader: 13

5. Fremlæggelse og godkendelse af endeligt Kommentar:
-

budget for indeværende regnskabsår, samt Natascha Jones Muslingevej 6:
foreløbigt budget for følgende regnskabsår, Hvad dækker gaver over?
herunder fastlæggelse af endeligt
medlemsbidrag for indeværende regnskabsår Ole Pilgaard Jensen, Sælvej 7:
og foreløbigt medlemsbidrag for følgende Ufakturerede tjenster til foreningen,
regnskabsår. bestyrelsesgaver.

Jesper Elin, Strandhusvej 1: Hvordan
med udgifter til vedligehold af vores
asfalts veje?

Ole Pilgaard Jensen, Sælvej 7: Vi har
stadig hensat penge i budget til veje.

Herefter blev endeligt budget og
medlemsbidrag for 2021 enstemmigt
vedtaget
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Følgende medlemmer stillede op til en

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. bestyrelsespost.

1. Carsten Hermansen er på valg. Anette Laursen, Ternevangen 9
(Ikke villig til genvalg). Natascha Jones, Muslingevej 6

2. Bjarne Petersen, Sælvej 2 er Kirsten Munk Nielsen, Østersvej i

på valg. (Ikke villig til
genvalg).

3. Pia Elin, Strandhusvej 1 er på
valg. (Ikke villig til genvalg).

Alle kandidater vælges uden
modkandidater og med akklamation

_________________________________________________

7. Valg af i suppleant. Følgende medlem stillede op til posten:

1. Jes Østergaard, Sælvej 10 er Søren Lindhart, Østersvej 6.
på valg. (Villig til genvalg, men
Jes ser meget gerne nye
kræfter på denne post).

Kandidaten vælges uden
modkandidater og med akklamation.

_________________________________________________

8. Valg af eventuel administrator. Forsamlingen var enige om at der ikke
skal vælges administrator for
nuværende, måske på sigt, da
foreningen vokser.

9. Valg af 2 revisorer. Følgende medlemmer opstillende til
posten:

1. Bjarne Hansen, Muslingevej 5
er udtrådt som revisor. (Ny Carsten Linder Jacobsen Ternevangen
skal vælges). 11

2. Jens Bring, Strandhus Tværvej Jens Bring, Strandhus Tværvej 1
1 er på valg. (Villig til
genvalg).

Begge kandidater vælges uden
modkandidater og med akklamation.

6. Eventuelt. Kommentar: Ingen.
Genklangudvaig:

a) ARBEJDSWEEKENDER

Da flere af beboerne efterlyser
mere vedligehold på fællesområder
og volde og for at styrke
fællesskabet i foreningen foreslås
to årlige arbejdslørdage. Foreløbig
lørdag den 25. september fra
klokken 10 til 14 og lørdag den 23.
april fra 10 til 14. Deltagelse i disse
arbejdsweekender er på
fuldstændig frivillig basis. Når vi
nærmer os datoerne, vil der blive
sendt en mail rundt og

____________________________________
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arbejdsopgaverne vil blive
spedficeret.

b) DESIGN TIL KLISTERMÆRKE Vedlægges som bilag til referat.
VEDRØRENDE PARKEREDE
BILER

7.

Dirigenten kunne herefter konstatere,
at der ikke var flere der ønskede ordet.
Dirigenten takkede for god ro og orden
gennem generalforsamlingen, inden
han nedlagde sit hverv.

Formanden afsluttede den ordinære
generalforsamling med tak til dirigenten
og de fremmødte.
Formanden takkede også de afgående
bestyrelsesmedlemmer, som tak for
deres virke fik overrakt en kurv med
lokale specialiteter.
Referenten tog herefter ordet og
takkede formanden for hans store og
uvurderlige arbejde og overrakte ham
bl.a. en Nysted plakat.

Herefter fulgte fællesspisning med
veltillavet smørrebrød fra Nysted
Slagteren.

Dirigent Nils Balck Møller.

Referent Pia Elin.


