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Karrebæksminde, marts 2019 

 

Bestyrelsens skriftlige beretning siden sidste generalforsamling 2018 

Bestyrelsens sammensætning: 

Formand: Jørgen Bøchmann, R 135 

Næstformand og sekretær: Susanne Teilmann, R 183 

Kasserer: Morten Wilhelmsen, R 187 

Bestyrelsesmedlemmer: Bent Jørgensen R 146 og Ida Rostgaard R 7 

Suppleant: Kurt Nielsen R 126 

 

Grundejerforeningen Reedtzholm er repræsenteret i: 

Fællesudvalget ved Kurt Nielsen 

Pumpelauget ved Bent Jørgensen 

 

Bestyrelsens ”Grønne udvalg” består af: Bent Jørgensen, formand, Ida Rostgaard og 

Kurt Nielsen. 

 

Kontingent til Grundejerforeningen 

På foreningens generalforsamling den 27. maj 2018 fremsatte bestyrelsen forslag om, at 

kontingentet fremover kun skal opkræves én gang årligt. Forslaget blev vedtaget på 

generalforsamlingen 2018. Ved den efterfølgende urafstemning blev forslaget vedtaget 

med 104, der stemte ”ja” og kun èn stemte ”nej”.   

Medio november 2018 blev kontingentopkrævningen sendt ud og langt de fleste betalte 
indenfor fristen primo december. De grundejere, der ikke har betalt, har fået en 
påmindelse. 

 

Fibia fibernet 

Fra starten af foråret og til langt hen på efteråret 2018 blev der arbejdet med at grave 

fibernet ned fra internet-udbyderen Fibia og lægge det ind hos de tilmeldte grundejere. 

Grundejerforeningens Det Grønne Udvalg har fulgt dette arbejde. Flere grundejere har 

været utilfredse med det arbejde, Fibia har udført for at reetablere fællesområdet. 

Bestyrelsen har bedt grundejerne melde tilbage til bestyrelsen om, hvor og hvad der var 

utilfredshed med. Tak for de henvendelser vi har fået.  

Det Grønne Udvalg har holdt møder med de to entreprenører, der har stået for dette 

arbejde. De har begge nu udført arbejdet til vores tilfredshed. Dette arbejde trak dog ud, 

da det blev muligt at tilmelde sig fibernettet på et senere tidspunkt, således at der enkelte 

steder blev gravet op på ny. 
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Høhøst på engarealer og fællesarealer 

Da der gennem de seneste år har været en tiltagende kritik af måden høet blev høstet på, 

var det nødvendigt at finde en anden entreprenør. Efter flere forsøg lykkedes det, og 

arbejdet er nu overladt til Christian Hansen, Overdrevsgården på Enø. 

På grund af det varme og relativt tørre efterår, var det muligt for Christian Hansen at slå 

høet en ekstra gang efter sommeren, således at der blev høstet hø to gange i 2018. Det er 

Christian Hansen, der står for at høste høet i 2019. 

 

Ny renovationsordning 

I efteråret trådte Næstved Kommunes nye renovationsordning i kraft for Reedtzholmvej. I 

sommerens løb har bestyrelsen haft henvendelser fra enkelte grundejere, om at 

grundejerforeningen skulle købe nye affaldsstativer til alle grundejere. Dette ville imidlertid 

blive ret dyrt, så bestyrelsen valgte ikke at efterkomme dette forslag. De enkelte 

grundejere har selv fundet de løsninger, der passer dem bedst, og enkelte naboer har 

hjulpet hinanden. Der har været ført drøftelse med forvaltningen om kørslen/skader på 

stikvejene. Her blev det oplyst, at eventuelle skader er vognmanden uvedkommende. 

I øvrigt oplyser forvaltningen, at stativerne skal placeres INDE på egen grund, og at 

skraldemændene skal sætte sækkene fast i stativet. 

 

Fjorddige   

Det nye år 2019 begyndte allerede den 1.- 2. januar med en storm fra nordvest, som 

medførte forhøjet vandstand i fjorden. Ingen på Reedtzholm fik vand i deres huse, 

heldigvis. Der forventes afholdt stort fællesmøde 8. maj med forslag om linjeføring og 

udgiftsfordeling. 

 

Dræning af periodevis sø 

2018 var året, hvor der blev gennemført en dræning af den periodevise sø på 
fællesarealet nærmest Reedtzholmvej 76-77. Den første henvendelse om dræning modtog 
den daværende bestyrelse allerede i 2007. Det nu udførte arbejde afslørede, at klageren 
allerede i 2007 havde haft ret i sin klage, således at det var grundejerforeningen, der 
var forpligtet til at afhjælpe problemet. Blot manglede der dokumentation for foreningens 
juriske ansvar. Dokumentationen har man nu fundet i form af drænrør i området. 

 

Vandgener 

Til gengæld blev 2018 ikke året, hvor de øvrige klager over gener fra overfladevand på     

R 121, 180,181, 182 og 183 fandt deres endelige afslutning. Bestyrelsen havde truffet en 

aftale med Ingeniørfirmaet Nielsen & Risager, som i første omgang havde lovet at 
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fremkomme med et løsningsforslag i juni måned 2018. Dette blev ikke overholdt. Der blev 

derefter lovet et forslag så tidligt på efteråret, at arbejdet kunne være færdigt, inden 

efterårets nedbør kom. Dette blev desværre heller ikke overholdt fra firmaets side.  

Bestyrelsen har i 2018 modtaget et forslag/tilbud fra Entreprenør Christian Hansen, Enø.  

Dette går ud på, at der lægges en asfaltkant i vejsiden, således at vandet fra vejen ikke 

løber ind på de nævnte grunde. 

Der er tillige indgået en aftale med Ingeniørfirmaet Lyngkilde i Næstved om at fremsætte 

et forslag med vurdering og afhjælpning af aktuelle, resterende gener i forbindelse med 

overfladevandet. 

Den endelige løsning er ikke enkel, idet digets placering spiller ind - og samtidig er 

engområdet et Natura 2000-område. 

Fællesarealerne har i det forløbne år især haft ’Det Grønne Udvalgs’ særlige 

opmærksomhed – ikke mindst for at give ’høhøster’ Christian Hansen så optimale 

arbejdsforhold som muligt. Det har medført henvendelser til flere grundejere, som har haft 

bevoksning ud over skellinjen. Bestyrelsen har desuden ladet foretage fjernelse af 

rodskud, hvor der især ved Reedtzholmgården var en omfattende bevoksning. 

 

Asfaltarbejde 

Desværre lykkedes det i 2018 ikke at få Næstved Kommune til at foretage asfaltarbejdet 

ved Reedtzholmvej 2. Det har ellers ikke skortet på henvendelser til kommunen fra 

bestyrelsen! Sagen er endt med, at bestyrelsen fremsendte en klage, som fik de 

ansvarlige fra kommunen til at beklage forløbet. Arbejdet er lovet udført, så snart vejret 

tillader det. 

 

Gode nyheder 

Tidligere års gener i forbindelse med løsgående hunde og affald ved molokkerne har ikke 

givet anledning til problemer i 2018. 

 

Afskårne grene og hækaffald 

Der har været enkelte tilfælde af bunker af afskårne grene og hækaffald, som var efterladt 

på fællesarealet. Bestyrelsen har anmodet ejerne om at fjerne det afklippede. I et enkelt 

tilfælde lykkedes det først efter orientering om, at grundejerforeningen vil lade arbejde 

udføre på grundejerens regning, hvis grundejeren ikke fjernede affaldet.  

 

Bevoksning på fælles parkeringspladser 

I forbindelse med bevoksning på de fælles parkeringspladser har det i flere tilfælde været 

nødvendigt for Grundejerforeningen at påtage sig udgiften til fjernelse af bevoksningen,  
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idet de pågældende grundejere har argumenteret med at ’hækken stod der, da de købte 

grunden’. 

 

Techno-fest 

Bestyrelsen har modtaget en klage over langvarig, natlig høj musik ved en årlig 

tilbagevendende techno-fest. En sådan henvendelse skal dog rettes til politiet. 

 

Rævejagt 

Der har været afholdt to rævejagter i det forløbne år. Ved jagten i december 2018 blev der 

skudt 2 ræve ved Overdrevsgården og på Overdrevet. I januar 2019 var der ingen kontakt 

med ræve - hverken spor, lugt, ekskrementer eller øjenkontakt. De seneste tre år er alene 

nedlagt hunræve, hvilket nedsætter tilvæksten med 4-7 dyr det efterfølgende forår. 

 

Indbrud 

Der er kun oplysninger om enkelte og spredte indbrud i det forløbne år. I ét tilfælde blev 

det bestyrelsen, der skulle orientere ejeren. Dette var meget svært, idet bestyrelsen ikke 

havde ejerens mailadresse eller telefonnummer og KRAK heller ikke havde oplysninger. 

Henvendelsen skete derfor med en dags forsinkelse. Bestyrelsen skal derfor anbefale, at 

den får mailadresse eller et telefonnummer til sit arkiv. 

 

Brande  

De brande, der for år tilbage med sikkerhed var pyromanbrande samt andre brande 

opstået på ’mystisk måde’ - alle i området i nærheden ved molokkerne - er i de senere år 

ikke forekommet. Måske skyldes dette grundejernes stadige opmærksomhed. 

 

Høje træer  

Høje træer, som enten tager udsigten til fjordkig eller giver anledning til skygge for naboen 

/genboen har igen i år givet anledning til henvendelser under henvisning til deklarationen. 

Næstved Kommune afviser sådanne sager under henvisning til, at den har påtaleret men 

ikke påtalepligt og henviser til grundejerforeningens bestyrelse. Der er indhentet en 

udtalelse fra grundejerforeningens advokat som siger, at bestyrelsens eneste mulighed 

ligger i at prøve at få de stridende parter til at indgå et forlig. Lykkes dette ikke må 

klageren anlægge retssag. 

 


