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Referat fra Bestyrelsesmøde i GF. Lundegården, søndag den 20. august 2017  

kl. 10.00 – 12.15 hos Hans Henrik Knudsen, Sandstien 6, Karrebæksminde 

 

Tilstede:  

Hans Henrik Knudsen, Steen Radich Johansen, Jørn Hamfeldt Pedersen & Benny Agergaard  

 

Afbud:  

Svend Lauridsen 

 

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referat fra 18. juni blev godkendt 

 

2: Drøftelse af konstitueringen og opgaverne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen foretog en opsummering af praktiske opgaver og ansvarsfordeling: 

• Referater, hjemmeside og registrering af medlemmer: Sekretær/ Benny 

• Strandengen/grønne opgaver i øvrigt: Steen  

• Vejene: Sven 

• Regnskab, betalinger, gebyr fra nye medlemmer: kasserer/ Jørn 

• Kommunekontakt & "alt det løse": formanden 

 

Steen Radich meddelte at de forventer at sælge sommerhuset på Mejsesvinget. I konsekvens heraf 

må det forventes at han udtræder af bestyrelsen, når det sker. 

 

 

3: Strandengen 

Grøn vækst slår strandengen og sprøjter mod rosa mogusa næste gang til efteråret. 

Rabatter ved vejene er der behov for at få slået 2 gange årligt. 

 

 

4: Tangproblematikken 

Bestyrelsen ser tilbage på en vanskelig sommersæson 2017.  

Der har været holdt en længere række møder, men der er ikke udsigt til en mere permanent løsning 

udover at fjerne tangen, når der er større ophobninger. Der er blandt andet udfordringer med for 

store mængder bly i den optagne tang.  

 

Formanden har lagt op til etablering af et tanglaug, med en bred medlems/interessentkreds bag. 

Bestyrelsen ser frem til at det kan lykkes, idet bidraget for den enkelte da bliver meget beskedent. 

 

5: Badebro 

Højboparken har etableret en badebro for godt 155.000 kr. + 15.000 kr. til op- og nedtagning / 

oplagring over vinteren. 
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Der har været henvendelser om en bro på Lundegårdens område.  

 

Bestyrelsen afventer erfaringer fra Højboparkens første sæson med badebro - og beslutter senere om 

man vil tage spørgsmålet om yderligere en bro på Vesterhave-stranden op til generalforsamlingen 

næste sommer. 

 

 

6: Vejene 

Intet umiddelbart at bemærke hertil 

 

 

7: Hjertestarter 

Der indkøbes snarest en hjertestarter til foreningen. Den opsættes i trekanten hvor Lundegårdsvej og 

Sandstien deler. Bestyrelsen med suppleanter inviteres til kursus/introduktion af hjertestarteren. 

 

 

8: Eventuelt. 

Hjemmesiden - opdateres i løbet af de kommende 4 - 5 uger. 

 

Kortmateriale for foreningens område blev omdelt.  

Hans Henrik indhenter yderligere oplysninger om koordinater samt undersøger muligheder og pris 

for etablering af fix-punkter i området. 

 

Kommunen og Turistorganisationen har inviteret til møde i september om feriehus-udlejning. 

 

 

 

ref./ beag 


