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Grundejerforeningen     
Emne: Bestyrelsesmøde den 2. marts 2022 

 

Mødeleder: Natascha Hilton Jones  

Referent: Ulla Jensen 

Dato: 2. marts 2022 

Sted: København 

Tilstedeværende: Natascha Hilton Jones Formand 
                                             Kirsten Nielsen Næstformand 
                                             Ole Pilgaard  Kasser 
                                             Anette Nørregård 
                                             Søren Lindhardt 
                                 Birthe Madsen 
                                             Ulla Kronborg Referent 
                                              
                                              
                        
 

Fraværende:  

 

  

 

 Dagsordenspunkt:  Referat:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Godkendelse af 
bestyrelsesmødereferat 

 (23. oktober 2021) 
 

Bestyrelsesreferat blev godkendt. Ulla  

2. Status siden sidst: 

 
Henvendelse fra grundejer på 
Marsvinvej 5 
 
 
 
Forsikringer 
 
 
 
Græsslåning 
 
 
 
Muldvarpebekæmpelse 
 
 
 
Badebroen  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  
 
Bestyrelsen har drøftet henvendelse fra 
grundejer om kritik af tidligere og nuværende 
ledelsesstil og pågældende grundejer vil 
modtage en mail fra Bestyrelsen  
 
 
Badebro kan ikke forsikres. Postkasser skal 
forsikres individuelt. De nuværende forsikringer 
fortsætter som tidligere. 
 
Den nuværende ordning med Bjørn fortsætter et 
år mere. 
 
 
Ole har den 6/2 fremsendt mail til samtlige 
grundejere angående situationen omkring 
muldvarpe bekæmpelse.  Indtil videre mangler 
vi stadig faktura for 2021. 
 
Der bliver forsat arbejdet på at finde alternative 
firmaer til service af nuværende badebroer. Der 
er i 2021 opstået uforudsete udgifter, som vil 
blive fremlagt og forklaret ved gennemgang af 
regnskabet på Generalforsamlingen. 
Bestyrelsen har godkendt tilbud fra NBC Marine 
om service og opsætning og nedtagning for 
2022. Badebroen er foreløbig planlagt til 
opsætning mandag den 4. april 2022. 
 
 
 

 
 
 
Natascha 
 
 
 
 
Anette 
 
 
 
Natascha 
 
 
 
Ole 
 
 
 
 
Natascha/Søren 
 
 
 
 
Ole 
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Petanquebane 
 
 
Genklangsudvalg 
 

Det er desværre ikke muligt at benytte Birkelys 
Petanquebane mod tilskud til vedligeholdelse 
 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen 
henvendelser fra grundejere, som ønsker at 
overtage arbejdsopgaverne i udvalget, derfor 
overgår opgaverne til Bestyrelsen, som således 
vil arbejde videre med områdets udseende, 
legeplads mm 

Kirsten 
 
 
 
Anette 
 
Natascha og 
Ulla 

3. Fælles Bestyrelsesmail 
Henvendelser til Bestyrelsen skal 
foretages via mail til 
Nystedstrandhuse@gmail.com 
 

 

Turnusordning på besvarelse af Bestyrelsesmail 
er planlagt frem til og med maj 2023 
Ole          1/3 -31/5   2022 
Ulla          1/6-31/8   2022 
Kirsten     1/9-31/11 2022 
Anette      1/12-28/2 2023 
Natascha 1/3-31/5   2023 

Alle i 
Bestyrelsen 

 

5. Oprettelse af Facebook gruppe Der vil blive oprettet en ny Facebook gruppe, 
hvor grundejerne blandt andet kan udveksle 
gode ideer og information. Denne platform kan 
også benyttes til at hjælpe hinanden, hvis der er 
brug for vanding af blomster m.m. 

Natascha  

6. Fordeling af opgaver i 
forbindelse med 
Generalforsamlingen den 21. maj 
2022 
  
 

 

Indkaldelse (oplæg) 
Udsendelse 
Booking af lokaler er på plads 
Bestilling af mad 
Indsamling af indkomne forslag og 
udsendelse af samme til grundejerne 
Oplæg fra Bestyrelsen og formandens beretning 

Ulla 
Natascha 
Kirsten 
Anette 
Kirsten 
Kirsten 
 
Natascha og 
Ulla 

18/4 
22/4 
 
 
  7/5 
14/5 

7. Invitation til havedag den lørdag 
den 23. april 

Udarbejdelse af arbejdsopgaver samt 
udsendelse af invitation 

Anette  2/4 

8. Gebyr på administrative opgaver 
i forbindelse med salg af 
sommerhuse. 

Der er blevet diskturet, hvorvidt Foreningen vil 
opkræve gebyr i forbindelse med udfyldning af 
diverse spørgeskemaer og formulerer, som 
bliver forespurgt af ejendomsmæglerne i 
forbindelse med hussalg. Da dette kan være 
temmelig tidskrævende har Bestyrelsen 
besluttet at opkræve 1.000 kr til 
ejendomsmægleren; en indtægt som 
Foreningen så kan bruge til diverse forbedringer 
af området. 

Ole  

9. 

Evt. 

Udlæg til omkostninger i 
forbindelser med 
Bestyrelsesmøder 
 
 
Grøn energi / solpaneler 
 
 
 
Gennemgang af foreløbigt 
regnskab og budget 

Ole har foreslået, at udlæg til f.eks. smørrebrød, 
øl, vand og kaffe til Bestyrelsesmøder bliver 
refunderet mod kvittering. Forslaget blev 
vedtaget af Bestyrelsen. 
 
I lyset af de stigende elafgifter og grøn 
omlægning på landsplan, vil vi undersøge 
muligheden for solpaneler, fordele og ulemper 
ved samme.  
 
Der er blevet foretaget ændringer til budget- 
forslaget. Kasser fremsender endeligt regnskab 
samt budgetforslag til Bestyrelsen efter 
opdatering og herefter fremsendes regnskabet 
til revision.  

Ole 
 
 
 
 
Søren og Ulla 
 
 
 
 
Ole 

 

mailto:Nystedstrandhuse@gmail.com

