Referat fra Bestyrelsesmøde i GF. Lundegården, lørdag den 12. maj 2018

kl. 10.00 – 12.00 hos Hans Henrik Knudsen, Sandstien 6, Karrebæksminde

Tilstede:
Hans Henrik Knudsen, Steen Radich Johansen, Svend Lauridsen, Jørn Hamfeldt Pedersen & Benny
Agergaard

Dagsorden:
1: Godkendelse af referat af mødet den 24. februar 2018.
Godkendt
2: Regnskab 2017 og budget 2018.
Regnskab 2017 blev godkendt og underskrevet.
Budget 2018.
Der var enighed om at budgetforslag kommer til at indeholde extraordinære vejudgifter (opretning/
vandafledning) ifm. Lundegårdsvej og Klinten. Foreningens bidrag til Strandrensning - op til
50.000 kr. indarbejdes også. Der er udsigt til et underskud på ca. 70.000 kr., som bestyrelsen
vurderer fint kan dækkes af foreningens kassebeholdning.
3: Klinten, vej og vand.
Der er afsat midler i budget 2018, idet der er lavet aftale med Hans Enø om dræn, faskiner og
retning på/ved Klinten. Svinget på Lundegårdsvej – der er i første omgang renset ved svingets
inderside og brønde. Hævning af svingets yderside afventer resultater af de første initiativer.
4: Strand- & tangrensning 2018, aftale med Næstved Kommune.
Der er nu meldinger om at Næstved Kommune har afsat 300.000 kr. og Næstved havn 150.000 kr..
Det er forudsat at grundejerforeningerne Højboparken og Lundegården hver bidrager med op til
50.000 kr., hvilket bestyrelsen har bekræftet.
I alt vil der således være op til 550.000 kr. til rådighed i år. Kommunen har tilkendegivet, at de
slutter strandrensningen, når årets beløb er brugt.
Der er foretaget en indledende oprydning og rensning. Der forventes en ugentlig oprydning og
ellers på foranledning af grundejerforeningerne.
Bestyrelsen afventer den konkrete/formelle aftale med kommunen om strandrensningen.
Formanden rundsender når aftalen foreligger.
5: Generalforsamling 2018.
Bestyrelsen gennemgik generalforsamlingens dagsorden.
• Der er tidligere givet tilsagn om at advokat HH. De Lichtenberg er villig til at være dirigent.
• Beretning – formandens udkast blev godkendt.
• Budget – er tidligere drøftet på dette møde.
• Kontingent og øvrige betalinger – forslag om uændrede beløbsstørrelser
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•
•

Forslag i øvrigt: badebro? (Højboparkens kostede 155.000 kr. / årlig drift: 25-30.000 kr.)
Valg
o Til bestyrelsen er Steen Radich og Benny Agergaard. Steen udtræder og Benny
genopstiller. Bestyrelsen indstiller Rikke Britt Christensen, Lundegårdsvej 3.
o Suppleanter: Ole Jul Pedersen og Hans Larsen
o Revisor: Per Pedersen indstilles. Som Suppleant: Helle Ahlgren.

Udkast til indkaldelse rundsendes snarest og udsendes herefter til medlemmer.
6: Dige-mødet den 20. april.
Det årlige dige-møde 2018 er afholdt i april.
Umiddelbart er der ikke behov for at der skal gøres noget ved diget. Der er dog taget kontakt med
entreprenør med henblik på at få en pris på en mulig forhøjelse af diget for at være forberedt.
En forhøjelse af diget skal i givet fald laves som en samlet løsning sammen med Højboparken,
Søfronten og Smålandshavet. Generalforsamlingen orienteres om status.
7: Eventuelt.
Som udløber af dialog og møder om tang og strandrensning via Karrebæksminde Erhvervsforening
er formanden igen inviteret som gæst til møder i foreningen.
Der tjekkes på muligheden for et kursus omkring hjertestarter, eventuelt via elektronisk format.
Ellers ikke noget at notere.

ref./ beag
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