
Fællesudvalget
for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene

Referat fra Bestyrelsesmøde
Lørdag d. 24. maj 2017 kl. 10.00 – 11.45

I Fiskeri- og Bymuseet

Deltagere: Kurt Eriksen - Enø Strand, Karna Folmann - Egemosegaard, Jens Nikolajsen - Stølsgården.
Christel Jensen - Stølsgården , Jette J. Bergholdt - Klintegården, Jens Winter - Klintegården,  Frank 
Johansen - Enø Kystvej, Per Ourø - Lungshave, Peter Birch - Fjordhusene, Hans Johansen - 
Gerbredgård, Jørn Jakobsen - Strandgården  og fmd. Jette Johnsen.

Afbud fra Kildeengen, Pumpelauget og Vigen.

1. Fibernet til Enø
Kim Elbæk Petersen fra Fibia var indbudt for at orientere om Fibias initiativ vedrørende udlægning 
af fibernet på Enø.
Kim fortalte meget detaljeret om et sådant projekt, hvor man i modsætning til tidligere, er klar til at 
”gå i jorden” med en meget lav forhåndstilmelding. Ud af ca. 1500 mulige kræver Fibia kun ca. 230 
for en opstart. Kim fortalte om installationsmetoden, hvor en meget stor del af opgaven klares med 
underskydning af fibren. Dette gælder ikke mindst for stikledningen ind til folks ejendomme.
Endvidere fortalte Kim om de elektroniske enheder, hvor kun fantasien sætter begrænsning for 
mulighederne.
Formanden tilsender Kim en adressefortegnelse over foreningernes formænd. Nærmere vil herefter
tilgå den enkelte grundejerforening til videre info/reklame for projektet.
Jette Johnsen er tovholder for projektet overfor FU
Tak til Kim for et veldisponeret indlæg.

2 Dagsorden: Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen godkendt.

3 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. maj 2017
Godkendt uden bemærkninger.

4 Sammenlægning af Reedtzholm og Karrebæk Vandværker.
Jens Nikolajsen fortalte, at han pr 1.7.2017 er ny formand for Reedtzholm vandværk. Den hidtidige, 
og i øvrigt nyligt genvalgte formand, havde trukket sig.
Jens fortalte meget detaljeret om status for sammenlægningsforhandlingerne, der har været 
afviklet i , en for vandværket, turbulent periode.
Der har været mange økonomiske betragtninger, og KV er her sidst, fremkommet med et tilbud der 
er særdeles gunstigt for RV.
Alle grundejere vil blive behørigt underrettet, når endeligt resultat kendes.
Der er indkaldt til ekstraordinært Plenarmøde sidst i juli måned.



5 Højvandsdige
Formanden oplyste at et nyt dekret fra Ministeriet har gjort beslutningsprocessen nemmere.
Det nærmest uendelige Kapladiagram, er således ikke længere gældende.
Det er nu alene kommunen der er beslutningstager. Se vedlagt notat.
Jette fortalte at processen er i gang, og at 3 virksomheder er indbudt til at give tilbud på 
projekteringsarbejdet. Se vedlagt notat.
Vore forhandlere understreger, at de er blevet rigtig godt behandlet og glæder sig til kommende 
borgermøder.
Det er dog stadig muligt, at indsigelser kan forsinke, eller eventuelt helt skrinlægge, projektet. 
Næstved havn er også med på sidelinien, og kan have særinteresser.

6 Ny affaldsordning.
Der foreligger et notat fra NK om den kommende affaldsordning som vi medsender dette referat.
Emnet blev gennemdrøftet på sidste møde. På sidste møde besluttedes det at rette henvendelse til 
Næstved kommune v/ Knud-Arne Nygaard, der har svaret følgende:

Notat:
”Vi går snarest muligt i gang med planlægning af udrulningen af de nye affaldsordninger som ind-
føres i efteråret 2018. I den forbindelse vil vi meget gerne tale med alle grundejerforeningerne i 
Karrebæksminde – og dermed Fællesudvalget – for at finde de bedste løsninger for hver enkelt. Vi 
påtænker ligeledes at arrangere et borgermøde i sommerhusområdet.

 
Jeg vil kontakte dig igen for et møde, når vi har lagt en nøjere plan for det videre arbejde.”

7 Generalforsamling
Regnskabet er afleveret til revisor.

Forslag til Generalforsamlingen skal være skriftlige og være formanden i hænde senest d. 31. juli 
2017.

Indkaldes senest d. 28. juli 2017 og afvikles d. 19. august 2017.

På generalforsamlinger skal indvælges ny kasserer samt en ny sekretær.

8 Evt.
Der ytres ønske om, at FU´s medlemmer består af grundejerforeningernes formænd.
Peter Birck mener, at næstformænd kunne være OK.

Jørn efterlyser et mere smidigt tilbagemeldingssystem ved fremtidige mødeindkaldelser.

Kurt orienterer om, at NK har udsendt materiale omkring tilbud på check af tilslutningsledninger.
Det egentlige formål er formentlig, at finde ulovlige tilslutninger.

Peter Birch, Fjordhusene, orienterer videre om meget komplicerede forhold ved Kurators 
behandling af konkursboet. Vi følger spændt udviklingen.

               Kurt Eriksen orienterer om Næstved Kommunes inddragelse af GF Enø Strand i sagen vedrørende 
genetablering af passage langs stranden ved Strandvejen nr. 30 og 31. Der søges en acceptabel 
løsning på sagen.



Jens Nikolajsen spørger ind til den indbrudsbølge der herskede i en periode. Der synes at være ro i 
området

               

Referent
Jørn Jakobsen


