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Referat fra Bestyrelsesmødet i GF Lundegården, lørdag den 11. maj 2019 
kl. 10.00 – 12.15 hos Hans Henrik Knudsen, Sandstien, Karrebæksminde. 

 

Tilstede:  

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

Agergaard 

 

 

Dagsorden: 

 

1: Godkendelse af referat af mødet den 4. januar 2019 

Godkendt. 

 

2: Tangproblematik 2019 

Der tegner sig flere løsningsmuligheder omkring tang på stranden på længere sigt. 

 

For denne sæson (2019) er der lavet aftale med “Møn tang”, der fjerner tangen (mod betaling). 

Firmaet står herefter for den videre anvendelse af tangen og på flere måder.  

Næstved kommune bidrager også i år med 300.000 kr. Hvortil kommer grundejerforeningernes 

bidrag på 2 x 50.000 kr. (Inkl. Moms).  

Løsningen med opsamling og bortkørsel sættes i værk, når tangen “lander” på stranden og kører, så 

længe pengene rækker. 

 

3: Dige- forhøjelse. 

Der foreligger tilbud om udarbejdelse af et egentligt dige-projekt fra ingeniør Morten Rostbæk, der 

har stor viden og erfaring med dige-projekter. 

Bestyrelsen besluttede at bidrage til udarbejdelsen af et forslag. Foreningens andel vil være 1/3, 

svarende til ca. 20.000 kr. 

 

4: Strandengen, offentlig trafik, vejene? 

De interne veje i området repareres løbende af Hans Enø. Bestyrelsen konstaterede at det 

sædvanligvis fungerer godt. 

 

Bestyrelsen besluttede at indhente et tilbud på ny asfaltering af Lundegårdsvej - fra Brentebakkevej 

bliver til foreningens vej/Lundegårdsvej og til hvor asfalten slutter. Der tages senere stilling til om 

hele projektet kan realiseres på en gang eller deles op i flere omgange. 

 

I højsæsonen er der udfordringer ved Klinten med parkering på strandengen. Bestyrelsen besluttede 

at sikre strandengen bedre med store sten. 

 

Foreningens medlemmer bedes respektere strandengen og formidle parkeringsforbuddet på 

strandengen til gæster. 

 

Bestyrelsen drøftede eventuel skiltning om at strandengen er privat område og valgte ikke at gøre 

yderligere. 

 

Der samles op på dialog med Grøn Vækst om pletsprøjtning af rossa rogusa. Formanden følger op. 
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5: Møde i Brentebakke-udvalget 

Der er afholdt møde i udvalget om vedligeholdelsen af Brentebakkevej, der er stamvej for flere 

grundejerforeningernes områder. Foreningen bidrager hertil med 25 kr. pr. andel.  

Der er ikke konstateret særlige udfordringer for nuværende. 

 

6: Generalforsamling 2019 

Bestyrelsen bekræftede opsamlingen på sidste bestyrelsesmøde: 

Generalforsamling afholdes den 30. Juni på Smålandshavet. 

På valg er: Hans Henrik Knudsen, Svend Lauridsen & Jørn Hamfeldt. Alle er villige til genvalg. 

Der er tilsagn fra advokat de Lichtenberg som dirigent.  

Kassereren tjekker om revisor er indstillet på genvalg. Formanden sender udkast til beretning. 

 

Bestyrelsen godkendte regnskab for 2018 og de kommende års budgetter. 

Bestyrelsen gav kassereren mandat til at forhandle en mere hensigtsmæssig forrentning (om muligt) 

af foreningens midler. 

Formanden følger op omkring bestyrelsesansvarsforsikring. 

 

Der arrangeres hjertestarterkursus umiddelbart efter generalforsamlingen kl. 12 - ca. 13. 

Annonceres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Tilmelding til Rikke. 

 

7: Eventuelt. 

Formanden orienterede kort om Karrebæksminde-forum, hvor repræsentanter for lokal erhverv, 

handel med flere mødes nogle gange årligt. Grundejerforeninger er inviteret med. 

 

Sct. Hans?  

Der vil igen være mulighed for at aflevere haveaffald på pladsen. Foreningen indbyder i år.  

Spørgsmålet om fremtidige Sct. Hans arrangementer i foreningen vendes på generalforsamlingen, 

herunder om der skal etableres et udvalg til opgaven. 

 

Fiskerimuseet?  

Bestyrelsen besluttede at foreningen melder sig ind og tegner et medlemskab. 

 

 

 

ref./ beag 


