
 
 

1 
 

 

Karrebæksminde, april 2017 

 

Bestyrelsens beretning for det forgangne år 2016/2017 

Formand: Jørgen Bøchmann, R 135 
Næstformand: Freddy Petersen, R 168 
Kasserer: Morten Wilhelmsen, R 187 
Sekretær: Susanne Teilmann, R 183 
Bestyrelsesmedlem: Bent Jørgensen, R 146 
 
Bestyrelsen siger velkommen til de nye medlemmer, der er kommet til siden 
generalforsamlingen 2016. 
 
Siden generalforsamlingen i maj 2016 
Perioden siden sidste generalforsamling har været en aktiv – men heldigvis udramatisk - 
periode med møder, hvor de tiltag bestyrelsen har iværksat, alle er lykkedes.  

Sælge Reedtzholmvej 1? 
På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle undersøge muligheder 
for at måtte sælge det ubebyggede område ved Reedtzholmvej 1. Det må bestyrelsen 
ikke. Næstved Kommune er forespurgt om det, og området ’er udlagt som friareal og må 
derfor ikke bebygges’. 
 
Pumpelaug – ændret fordeling af andele afvist 
På samme generalforsamling blev et forslag om henvendelse til Pumpelauget om ændring 
af fordelingen af andele vedtaget. Anmodningen til Pumpelauget blev totalt afvist af 
Pumpelaugets bestyrelse.  

Ikke muligt at nedsætte udvalg vedr. afvanding af sø 
Og endelig blev det på generalforsamlingen vedtaget at nedsætte et udvalg, der skulle 
fremkomme med forslag til afvanding af den periodevise sø ved nr. 76. Desværre var det 
ikke muligt at sammensætte et sådant udvalg. 
 
Båd på gæsteparkering 
Den årelange sag om en båd, der var parkeret på en gæsteparkering, og som bestyrelsen 
lod fjerne på ejerens regning, endte i retten, hvor grundejerforeningen vandt sagen. Ejeren 
af båden ankede afgørelsen til Procesankenævnet, som afviste sagen. Regningen for 
flytningen af båden er efterfølgende blevet betalt af bådens ejer, men udgifterne til 
foreningens advokat fik grundejerforeningen ikke godtgjort – til gengæld har bestyrelsen 
høstet gode erfaringer i hele dette sagsforløb. 
 
Hæk udenfor skel 
En meget tidskrævende sag drejede sig om en parcel, som blev sat til salg. Denne sag tog 
sin begyndelse i den periode, hvor Claus Carstensen var formand. Det viste sig, at en 
tidligere ejer end den daværende, havde plantet en mindre del af hækken udenfor skellet, 
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og at en stor del af hækken havde behov for en kraftig beskæring. For at få en afslutning 
på striden fremkom bestyrelsen med et kompromisforslag, som ejeren afslog. Til gengæld 
fremsatte ejeren påstand om at have vundet hævd på hækkens daværende omfang. 
Bestyrelsen accepterede ejerens påstand, men ønskede ikke at deltage i udgifterne i 
forbindelse hermed. Det juridiske arbejde gik i gang, men inden sagen kom ret langt, 
havde ejeren fjernet hele hækken og problemet var dermed løst.  
 
Pyromanbrande 
De meget omtalte pyromanbrande drejede sig om 4 brande, som indenfor få år har fundet 
sted på samme stikvej, samt i et hus beliggende på den del af stamvejen, der ligger tæt på 
den hærgede stikvej. Det skal tillige nævnes, at en helt igennem sammenlignelig brand 
fandt sted i samme periode på Mindegabet. Der foreligger intet nyt i sagen fra politiets 
side. 
 
Forslag: Tal med din nabo! 
Det viser sig i praksis, at mange nabo-stridigheder kan løses ved at snakke med sine 
naboer om problemet. Mange af os har heldigvis et godt forhold til vores naboer og ved, 
hvor ukompliceret det er at løse problemer ved at have en åben dialog hen-over-hækken – 
så derfor: Tal med din nabo!  
 
Hække langs stamvejen 
Beplantningsmæssigt har der været fokus på hække langs stamvejen. Her er det 
interessant at se, at de anmodninger om beskæring, som bestyrelsen fremsender, alle 
(med en enkelt undtagelse) har deres baggrund i henvendelser fra lokale beboere til 
bestyrelsen. Tidligere tiders forsøg på at undlade at efterkomme en anmodning om for 
eksempel en beskæring er i dag næsten ukendt. 
 
3 længerevarende sager  

Af sager, som næsten alle bestyrelser har arbejdet med i årenes løb, skal nævnes de 

følgende 3 sager: 

 

Reedtzholmvej 6. Oplaget og den vilde bevoksning i forhaven er nu væk. Problemstillingen 

kan føres tilbage til før 2006. 

Reedtzholmvej 38. Forvaltningen ved Næstved kommune har endelig – igen -  udstedt et 

påbud om at oplaget skal fjernes. Problemstillingen kan føres tilbage til før 2004. 

Reedtzholmvej 122. Ejeren har skriftligt tilkendegivet, at det ulovlige byggeri senest den 

28. maj er fjernet, ligesom andet bringes i orden. Problemstillingen kan føres tilbage til før 

2006. 

Huller på stikvejene 
Nogle af stikvejene er begyndt at få huller. Bestyrelsen har rettet henvendelse til et firma 
om at få disse huller fyldt ud. Svaret var, at hullerne er for små til, at en reparation vil 
holde. Såfremt der er vendepladser, der mangler belægning i form af grus/sten bedes 
henvendelse rettet til bestyrelsen senest 1. juni.       
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Afskårne grene på fællesarealet 

I forbindelse med beskæring af en hæk efterlod en grundejer grenene på fællesarealet. 

Trods flere anmodninger blev grenene ikke fjernet. Grundejerforeningen fik dem fjernet på 

ejerens regning, som ikke blev betalt. Regningen blev efterfølgende sendt til inkasso. 

                                                                                                            

Metaldetektor 
Bestyrelsen har indkøbt en metaldetektor, som bruges til at finde begravede skelpæle. 
Grundejere, der har et behov for at finde deres skelpæle, kan rette henvendelse til 
bestyrelsen, som så vil være behjælpelig med at finde de forsvundne skelpæle.  
 

Hjemmeside 
Foreningens hjemmeside har i det forgangne år ikke fungeret tilfredsstillende. Bestyrelsen 
er overbevist om, at den kommer til at fungere i det kommende år. 
 

Tagrør må ikke slåes 
Bestyrelsen har modtaget en klage over en nabos slåning af tagrør, og klageren spørger i 
den forbindelse, om emnet tidligere har været fremme på en generalforsamling. Det viser 
sig, at emnet blev behandlet i 1995, hvor et medlem søgte om tilladelse til at slå tagrørene 
foran sin grund. Ansøgningen blev ved den lejlighed afvist. 
 
Løse hunde 
I følge vedtægterne skal hunde holdes i snor. Med dette som udgangspunkt rettede en 
grundejer henvendelse til bestyrelsen om at få opsat 2 skilte, hvoraf påbuddet fremgik. 
Desværre har disse skilte gentagne gange været udsat for hærværk - senest så 
omfattende at det ene skilt var fjernet totalt. 
 
Digeprojekt 

Til digeprojektet har kommunen afsat 700.000 kr til projektfasen. Dette beløb samt de 

kommende udgifter hentes hjem fra grundejerne efter en endnu ukendt fordelingsnøgle. 

 

Reedtzholm Vandværk 
I bestyrelsen for Reedtzholm Vandværk arbejdes der med planer om sammenlægning 
med Karrebæk vandværk. I skrivende stund er situationen uafklaret. Med de oplysninger, 
der foreligger d.d., er det bestyrelsen opfattelse, at der bør ske en sammenlægning. 
 

Husk venligst at melde adresseforandring, når I flytter hjemadresse og/eller får ny 
mailadresse. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


