Referat fra Bestyrelsesmøde i GF Lundegården, lørdag den 15. februar 2020
kl. 10.00 – 11.45, Museet, Karrebæksminde.
Tilstede:
Hans Henrik Knudsen, Rikke-Britt Christensen, Jørn Hamfeldt & Benny Agergaard
Afbud:
Sven Lauridsen

Dagsorden:
1: Godkendelse af referat af mødet den 27. juli 2019.
Godkendt.
2: Møder m.h.t. dige-/kote-øgning på digerne, den 26.10. og 28.12.
Der er holdt to møder i arbejdsgruppen, nedsat på medlemsmøde i efteråret. Det skete med
deltagelse fra Lodshaven og Søfronten.
Der har været kontakt til andre interessenter – og der er positive tilsagn fra Havnen, Kommunen,
Smålandshavet og privathavnen ved Søfronten om at bidrage. Spar-købmanden og Brohjørnet har
endnu ikke svaret.
Der er enighed om at få kortlagt huller og mangler i eksisterende diger og anlæg.
Nyt møde den 21. Marts med henblik på at gøre status med henblik på mulige beslutninger på
foreningernes generalforsamlingerne i foråret 2021, idet der ikke kan være materiale klar til de der
holder de tidligste generalforsamlinger i dette forår.
Der synes at være en fælles erkendelse af at vandudfordringer, såvel i form af nedbør som fra havet
har stadig stigende betydning.
Foreningen bliver repræsenteret at Jørn Hamfeldt ved et seminar den 4. marts om klimatilpasning i
byer og langs kyster. Seminaret afholdes af Niras – rådgiver og ingeniørvirksomhed.
3: Tang
Der holdes møde om tang-problematik med Næstved kommune den 19. februar. Der er
forventninger om aftaler om at afprøve et forsøgsprojekt, der skal reducere tangmængder markant.
Plan B er at gøre som sidste år med rydning og bortkørsel. Det forventes i givet at ske i samarbejde
med Møns Tang, som også var med sidste sommer.
4: Fibernet
Fibia har modtaget mere end de 150 tilmeldinger som var annonceret som grundlaget for at gå i
gang med etablering af fibernet i Vesterhave-området. Der er allerede godt gang i grave- og
kabelnedlægning i området.
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Bestyrelsen bekræftede tidligere melding om at det er op til den enkelte husejer om man vil tilslutte
sig fibernet/Fibia.
5: Økonomi.
Kassereren forelagde forventet regnskab for 2019.
Underskud som forventet – og omtalt på medlemsmødet den 26. oktober – lander på ca. 157.000 kr.
Det skyldes primært vejprojekt og rapport omkring digeforhøjelse. Regning for beskæring af
fællesarealer er først modtaget ultimo januar og indgår derfor ikke i 2019-resultatet som ellers
forventet.
Foreningens grundværdi er ca. 16,2 million kr. Foreningen har ca. 600.000 kr. Fordelt på drift- og
reservefondskonti.
Budget 2020:
Der budgetteres med et mindre underskud, primært pga. føromtalte regning vedr. Beskæring af
fællesarealer.
Kontingentbetalinger:
Bestyrelsen ønsker at alle medlemmer tilmelder sig betalingsservice. For at tilskynde hertil
besluttede at der fremadrettet opkræves 50 kr. Pr opkrævning ved manuelle opkrævninger, altså
betalinger der ikke er tilmeldt betalingsservice.
Bestyrelsen noterede sig i øvrigt at rykkergebyr jf. vedtægterne er fastsat til 25 % af årskontingent
(det vil aktuelt være = 400 kr.).
6: Generalforsamlingen 2020.
Dato og lokale er på plads: 28. juni 2020 på Smålandshavet.
Formanden laver udkast til beretning.
Regnskab færdiggøres, men forventes meget tæt på det af kassereren omtalte (punkt 5)
Kontingenter m.m. foreslås uændrede.
Dirigent: Hans Henrik De Lichtenberg er forespurgt om opgaven.
På valg:
Bestyrelsen: Rikke Christensen og Benny Agergaard
Suppleanter Ole Pedersen & Helene Pedersen
Revisor: suppleanten spørges om hvervet.
Bestyrelsen drøftede også medlemsmødets input omkring Sct. Hans arrangement. Konklusionen
blev, at Bestyrelsen ikke vurderer at der ikke er basis for at gennemføre et Sct. Hans arrangement i
år.

7: Eventuelt.
Intet at referere, udover at næste bestyrelsesmøde blev aftalt til: 8. Maj kl. 10.00 - 13.00.
ref./ beag
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