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Referat fra Bestyrelsesmødet i GF Lundegården, onsdag den 4. juli 2018 

kl. 16.00 – 17.45 hos Svend Lauridsen, Lundegårdsvej  

 

Tilstede: Hans Henrik Knudsen, Sven Lauridsen, Rikke-Britt Christensen, Jørn Hamfeldt & Benny 

Agergaard 

 

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 12. maj 2018. 

Godkendt. 

 

 

2: Generalforsamling 2018 

Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende - med god dirigent. 

 

Hans Henrik: formand - generalforsamlingsvalgt 

Bestyrelsen fordelte herefter opgaver som følger: 

Jørn: Kasserer 

Benny: sekretær 

Svend: vejmand 

Rikke: de grønne opgaver 

 

 

3: Diget, pris på en kote-øgning fra fa. Arkil A/S. 

Kommende møde i digelauget (Højboparken, Søfronten, Smålandshavet & Lundegården) forventes 

til oktober måned. Umiddelbart forventes sagen ikke at haste.  

Bestyrelsen følger op efter mødet i digelauget. 

 

Tidligere har udgifterne til stranddiget være fordelt 50-50 i forhold til værdier, der blev ødelagt ved 

oversvømmelsen i 1994. Lundegårdens forventede andel af en forhøjelse af diget forventes efter 

denne fordeling at være ca. 1 million kr. 

 

 

4: Areal fortegnelse over grundene. 

Ejerne af et par grunde har henvendt sig om størrelsen af de pågældende grunde. 

 

Bestyrelsen fastholder de oprindelige fordelinger, herunder sidste års regulering af en landmålerfejl. 

 

 

5: Vejene. 

Svinget ved Lundegårdsvej er nu lavet. 

Kloak udbedret ved Mejsesvinget/ Lundegårdsvej. 

Klager over støv på vejene. Der er strøet “binder” i større mængder end tidligere. 

 

På generalforsamlingen blev der stillet forslag om bump på Klinten og renovering af eksisterende 

bump.  

Bestyrelsen aftalte at etablere 1 bump på Klinten og få renoveret/efterset resten, når det er muligt. 
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Bestyrelsen drøftede også generalforsamlingens bemærkninger om en vejplan. 

Under hensyntagen til vejenes rimelige beskaffenhed, besluttede Bestyrelsen at der indtil videre 

ikke udarbejdes en plan. 

 

 

6: Strandengen, stranden. 

Opgaver i forbindelse med strandengen blev overleveret. 

 

Aftalen med Næstved kommune om rensning af stranden ser ud til at fungere - og har givet en 

rimelig pæn strand denne sommer. 

 

 

7: Eventuelt. 

En mulig aftale med Højboparken om badebroen afventer tilbagemelding fra Højboparken.  

 

Bestyrelsen drøftede kort databeskyttelsens forordningen. Medlemsdata anvendes kun i forbindelse 

foreningens virke. 

 

Bestyrelsen drøftede bestyrelsesansvarsforsikring - og aftalte at en sådan snarest sættes i værk. 

 

 

 

ref./ beag 


