Referat fra Bestyrelsesmødet i GF Lundegården, fredag den 4. januar 2019
kl. 15.00 – 17.45 hos Svend Lauridsen, Næstved
Tilstede: Hans Henrik Knudsen, Sven Lauridsen, Rikke-Britt Christensen, Jørn Hamfeldt & Benny
Agergaard

Dagsorden:
1: Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 4. juli 2018
Godkendt.

2: Tang problematik 2019
Evalueringsmøde med Næstved Kommune afholdt i november 2018. Bidrag for sæsonen netop
opkrævet.
Næstved Kommune har givet melding om 300.000 kr. til den kommende sæson 2019.
Højboparken og Lundegaard er igen med hver op til 50.000 kr.

3: Dige-forhøjelse
Digelaugsmøde den 2. november, hvor der blev talt om mulig forhøjelse af diget på ca. 25
centimeter på Nordstranden (fra Brohjørnet til klinten/Lundegaards område), men der var ikke fuld
enighed herom. Der foreligger et par bud fra entreprenører på opgaven.
Den 10. januar holdes der et sonderingsmøde om muligheder for at realisere en forhøjelse af diget.
Bestyrelsen er indstillet på at grundejerforeningen bidrager til en løsning.

4: Vejene, tung trafik, parkering
Vejene er ok for årstiden. En yderligere udbedring af vejene kommer til foråret. Bump på Klinten
undersøges nærmere inden etablering. Skilt til opsætning ved indkørsel til Klinten er bestilt og på
vej.
Parkering på stranden er ikke tilladt og giver problemer, primært ved Klinten. Der arbejdes videre
med løsning med store sten for at begrænse problemerne.

5: Lundegårdsvej 15
Formanden har modtaget henvendelse fra ny ejer med ønske om regulering af andelens skelgrænse,
så den passer med eksisterende byggeri, der går udover eksisterende skel.
Bestyrelsen besluttede at undersøge sagen nærmere og udsatte videre drøftelse til et senere møde.

6: Generalforsamling 2019
Årets generalforsamling afholdes den 30. juni og er annonceret på hjemmesiden. Smålandshavet er
booket til arrangementet.
På valg er: formand Hans Henrik Knudsen, Svend Lauridsen og Jørn Hamfeldt. Som det ser ud nu,
er alle villige til genvalg.
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Hans Henrik tager kontakt til dirigentkandidat og Jørn til revisor.
Forud for generalforsamlingen afholdes næste bestyrelsesmøde den 11. Maj kl. 10.00.

7: Økonomi - aktuelt
Kassereren oplyste kort at der i 2018 er gennemført 6 handler. Der er ca. 500.000 kr. på foreningens
bankkonto og 249.000 til hensættelser.

8: Eventuelt
Rikke omtalte tilbud om Giv-liv hjertestarterkursus. Bestyrelsen er positiv og Rikke arbejder videre
hermed.
Bestyrelsesforsikring - Hans Henrik undersøger.

ref./ beag
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