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Velkommen 
 
Kære Grundejere velkommen til årets ordinære generalforsamling. Vi har igen i år valgt at bruge 
Bådlaugets forsamlingslokale som ramme for årets ordinære generalforsamling. Igen i år bydes der på 
frokost og hyggeligt samvær samt øl og vand på foreningens regning.  
 
Efter sidste års generalforsamling har bestyrelsens og suppleanternes sammensætning konstitueret sig 
således:  
Formand: Natascha Hilton-Jones, Muslingevej 6  
Næstformand: Kirsten Munk Nielsen , Østersvej  1 
Kasserer: Ole Pilegaard Jensen, Sælvej 7  
Bestyrelsesmedlem: Ulla Kronborg, Østersvej 9  
Bestyrelsesmedlem: Anette Laursen, Ternevangen 9 
1 Suppleant: Søren Lindhardt , Østersvej 6  
Suppleant: Birthe Madsen , Sælvej 3 
 
Status på bestyrelsen 
Bestyrelsen har brugt lidt tid på at finde en fornuftig arbejdsramme og fordeling af arbejde. Vi har 
fundet en rigtig fin rytme. Vi vil gerne opfordre alle grundejere til løbende at læse referater så man har 
en ide om hvad der sker i foreningen. 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder og udsendt 1 nyhedsbrev. 
Alle referater og nyhedsbreve kan findes på vores hjemmeside under dokumenter. Vi bestræber os på 
at afholde bestyrelsesmøder en gang i kvartalet. Der er er allerede afsat datoer for nye 
bestyrelsesmøder frem til januar dog med forbehold på ændringer. Møderne foregår både fysisk og 
med mulighed for deltagelse via Teams da et enkelt medlem er bosat udenlandsk dele af året og 
generalt er bestyrelsen bosat i stor distance til hinanden så for at mødes løbende så er dette er 
fornuftig mulighed. Der har kun været nødsagte at rykke et møde grundet corona. 
 
Kommunikation: 
Ny fælles e-mail er oprettet så vi alle kan hjælpe med henvendelser og alle har en fornemmelser af 
hvad der sker løbende i grundejerforeningen. Derudover er fordelen også at bestyrelsen er mindre 
sårbar ved eventuelt udskift af medlemmer løbende samt vi operere mere som en samlet bestyrelse. 
Facebook side er oprettet så vi kan lave hurtige opslag til hinanden. Den kan søges frem under navnet 
”GF Nystedstrandhuse” siden er mest med hensigt på at formidle kommunikation blandt alle 
grundejere og kan ikke benyttes til henvendelse til bestyrelsen. Dette skal ske via fælles e-mail. 
Hjemmeside er altid opdateret med nyeste dokumenter samt nyeste data på grundejerne. 
 
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. 
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Vedligehold: 
 

Fælles arealer 
Pasning af fælles arealer foregår igen i år af Bjørn. Der er dog sket en mindre prisregulering grundet 
stigende priser på brændsel 
 
Volde 
Bestyrelsen vil meget gerne opfordre til bekæmpelse af høje vækster såsom tidsler, bynke og selvsåede 
hvidtjørn og slåning af voldene. 
Derudover vil bestyrelsen også opfordre til at alle grundejere overholder grundejerforeningens 
vedtægter samt bilag hertil - området skal holdes jævnfør vedtægter og bestyrelsen håber på 
forståelse at vi er forpligtet til at sørge for at alle grundejere overholder de nu engang vedtaget 
vedtægter samt bilag. 
 
Muldvarpebekæmpelse 
Her har vi i år været udfordret i den forstand at vi desværre ingen service har haft med HLH Service 
v/Heino Hemmingsen uden dog at vide det da kontrakt har været indgået dog er vi ikke opkrævet for 
servicen. 
 
Andet: 
Derudover arbejdes der på at indhente tilbud på at omlægge Skærvefortov på Strandhusvej til græs. Vi 
håber på at dette kan igangsættes i år. 
Det har desværre været nødvendigt at 2 grundejere har måtte udskifte postkasser grundet hærværk 
efter nytårsaften. Det har ikke været muligt at indkøbe samme postkasser og ved løbende udskift 
bedes grundejere udskifte til nyt design. 
Bestyrelsen forventer at engen beliggende ned mod strandzone slås i sensommer dog med øje for ikke  
at gøre det i yngleperiode. 
 

Broer: 
Igen i år var der lidt udfordringer med vejr forholdene og første aftalte isætning måtte udskydes 
grundet vindforhold. Både- og badebro kom i vandet d. 19 april, igen i år er arbejdet blevet udført af 
NBC Marine og arbejdet med rendegraveren blev udført af Jens Bring. Tusind mange tak for hjælpen. 
Der er aftalt ny fast termin for isætning og optagning af både- og badebro. Det vil foregå mandag uge 
13/14 samt mandag uge 43. I år er der udskiftet kassetter og vi er blevet anbefalet at skifte trappen 
næste sæson. Pris på en ny 9 trin trappe med rækværk i 1 side er D. 15-11-2021 10.950kr Eks. moms. 
Denne pris bør reflekteres i budgetforslag. 
 
Legeplads: 
tages under generalforsamlingen pkt. 10 - eventuelt og fremlægges af Ulla & Natascha  
 
Fælles arbejdsdage: 
I år har bestyrelsen prøvet at indfører fælles arbejdsdag og vi har indtil videre afholdt 2 stk. med et 
godt motiveret fremmøde.  Der er blevet ordnet fælles skur, slået fælles volde på stien ned mod 
stranden og for enden af stikvejene, fjernet ukrudt på fællesarealer og nede ved stranden. Vi regner 
med at skuret og hegn skal have en omgang maling samt at taget behandles for alger forhåbentligt her 
til efteråret hvis vejeret tillader det. Vi håber meget på fortsat opbakning da vi faktisk synes det er 
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hyggeligt og med til at skabe en fælles stemning. Nye datoer er allerede fundet så sæt kryds i 
kalenderen d. 29.09.22 kl 10:00 – 12:00 & d. 29.04.23 kl 10:00 – 12:00 fremsendes 1 måned før med en 
mulig liste over opgaver. Man er altid mere end velkommen til at fremsende opgaver løbende. 
Bestyrelsen vil gerne sige tusind mange tak til alle de fremmødte grundejere 
 
Parkering: 
Vores dejlige område er stadig udfordret på parkering og bestyrelsen er i dialog med 
udlejningsbureauerne. Dialogen fortsætter heraf da der er behov for en fællesindsats men vil meget 
gerne opfordre de ejere der udlejer deres sommerhuse også selv at påtage sig ansvar om at 
ordensregler vedrørende parkering bliver overholdt af udlejerne. Eventuelt kan det foreslås at 
ordensregler både på engelsk og tysk printes og ophænges synligt og derudover får opsat det trykte 
klistermærker til at synliggøre parkeringsforholdene. Ordensreglerne kan downloades fra vores 
hjemmeside www.nystedstrandhuse.dk og klistermærker kan udleveres ved henvendelse til 
bestyrelsen via e-mail. 
 
Velkommen til nye grundejere: 
Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne ønske nye grundejere velkommen til området. 
 
Status på udvalg til randbeplatning tages under generalforsamlingen pkt. 10 – eventuelt og 
fremlægges af Carsten Linder Jakobsen  
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