
Karrebæksminde, juni 2020 

Bestyrelsens skriftlige beretning siden sidste generalforsamling 2019 

 

Kontingent – ny kasserer 

Opkrævning af kontingent har for nogle medlemmers vedkommende givet anledning til 

problemer i 2019. Indtil 2018 blev kontingent til Grundejerforeningen Reedtzholm 

opkrævet igennem Reedtzholm Vandværk.  

Efter sammenlægningen med Karrebæk Vandforsyning ophørte denne aftale.  

Desværre gav denne ændring anledning til problemer, blandt andet fordi nogle grundejere 

havde glemt at melde ny adresse eller ny mailadresse. Hertil kom, at et stort privat 

arbejdspres gav kassereren tidsmæssige udfordringer med de aktiviteter, der hører med til 

arbejdet som kasserer.  

Desværre fik Grundejerforeningen Reedtzholms kasserer konstateret en alvorlig sygdom, 

som nødvendiggjorde, at han måtte udtræde af bestyrelsen. Da ingen i bestyrelsen følte 

sig kompetent til at overtage kassererarbejdet, valgte bestyrelsen at tage kontakt med et 

privat revisionsfirma til at varetage denne del af bestyrelsesarbejdet.  

 

Ulovligt armerede indkørsler 

Ifølge en generalforsamlingsbeslutning fra 2014 skulle alle ulovligt armerede indkørsler 

være fjernet senest 1.januar 2020. Bestyrelsen havde i denne forbindelse foretaget en 

grundig vurdering af, hvilke indkørsler, der kunne være tale om – samt haft drøftelser med 

foreningens advokat, så der kunne rettes henvendelser til de pågældende ejere fra 

advokaten inden årsskiftet.  

Imidlertid viste det sig, at ejerne af de virkelig massive armeringer havde vundet hævd på 

placeringen af deres armeringer. Dermed forsvandt mulighederne for det oprindeligt 

ønskede ’grønne look’ langs Reedtzholmvej og tilhørende stikveje.  

Samtidig kom to ændringsforslag til Ordensreglementet om armeringer. 

På den baggrund satte bestyrelsen de berørte grundejere på pause, indtil disse forslag 

blev behandlet på Generalforsamlingen 2020. 

 

Afvanding af overfladevand 

Dette arbejde var fra entreprenørens side planlagt til at begynde i uge 49 i 2019. 

Entreprenøren vurderede imidlertid - at på grund af den megen fugtighed i jorden ville han 

anbefale, at arbejdet først blev påbegyndt på et senere tidspunkt. Dette accepterede 

bestyrelsen – og arbejdet blev derefter påbegyndt i uge 23 i 2020. 



 

 

’Værtens Mindste Broløb’ 2019 

Dette løb skulle gå gennem vores område. Desværre fjernede en person få timer før start 

6 opsatte stolper med markeringer, så løbet gennem vores område fik et kaotisk forløb.  

Det samme skete i 2017 – dengang mente man, det var drengestreger. Dette kan ikke 

være tilfældet i 2019, idet stolperne var banket godt og grundigt i jorden – og efterfølgende 

var stolperne fjernet helt.  

Bestyrelsen er af den holdning, at vi her på Reedtzholmvej og tilhørende stikveje, også 

skal bakke op om sådanne arrangementer som ’Værtens Mindste Broløb’.  

 

Dige 

Bestyrelsen har indgået en frivillig aftale med Næstved Kommune om etablering af dige. 

Nærmere oplysninger kan ses på https://www.naestved.dk/kommunen/projekter/kystsikring-paa-

enoe-og-lungshave   

Jette Johnsen og Kurt Eriksen fra Fællesudvalget har deltaget i et møde i Næstved 

Kommune, hvor de sidste rettelser til projektet blev gennemgået, så projektet kan sendes i 

8 ugers høring. Høringen forventes af være i juli og august 2020. 

Alle borgere på Enø og Lungshave vil få besked i deres inbox.  

 

Bådebrolauget 

Da tiden er løbet fra ’Vedtægter for Bådebrolauget’ fra 2006, har Grundejerforeningen 

Reedtzholms bestyrelse valgt at fremlægge forslag til mere nutidige vedtægter.  

 

Lokalplanen 

Da tiden ligeledes allerede for mange år siden er løbet fra den gamle Deklaration fra 1965, 

skal deklarationen erstattes af en lokalplan, der rummer fælles regler for hele 

sommerhusområdet på Enø samt tilgodeser lokale interesser.  

I den forbindelse har der været en rundgang på vores område med repræsentanter for 

Næstved Kommune, formand for Fællesudvalget, Jette Johnsen, samt Kurt Nielsen, Bent 

Jørgensen og Ida Rostgaard fra Grundejerforeningen Reedtzholms bestyrelse. 

Den oprindelige tidsplan for udarbejdelsen har ikke kunnet overholdes på grund af 

Corona-krisen – men arbejdet hermed genoptages hurtigst muligt. 

 

https://www.naestved.dk/kommunen/projekter/kystsikring-paa-enoe-og-lungshave
https://www.naestved.dk/kommunen/projekter/kystsikring-paa-enoe-og-lungshave


Naturplejeaftalen 

I 2014 vedtog Generalforsamlingen en aftale om pleje af et engareal på Næbbet gældende 

med udløb i 2019.  

Da denne aftale har fået en mindre tilføjelse, kan den ikke umiddelbart forlænges, og er 

derfor fremsat som et forslag på denne Generalforsamling.  

 

Bestyrelsesmøder i Grundejerforeningen Reedtzholms bestyrelse 

Der har i perioden siden Generalforsamlingen 2019 været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 

hvortil kommer møder med forvaltning, revisor, advokat, møder med medlemmer og 

arbejdsmøder i ’Det Grønne Udvalg’. 

Alle møder har været afholdt i en god atmosfære, hvor man har taget hensyn til hinandens 

synspunkter.  

 

Digital Kommunikation 

På Generalforsamlingen 2019 vedtog man: ’Skriftlig kommunikation til medlemmerne 

foregår elektronisk, dog ikke til de medlemmer, der allerede er Fritaget for Digital 

Post.  

Stk. 3. Yderligere orienteres ved opslag i foreningens opslagstavler.  

Heldigvis har mange reageret på denne vedtagelse ved at oplyse deres emailadresse til 

grundejerforeningen, men der mangler enkelte, som af forskellige årsager ikke ønsker at 

oplyse hverken mailadresse/helårsadresse. Dette har i det forløbne år været medvirkende 

til et hegnssyn og problemer med kontingentbetaling.  

 

Foreningens hjemmeside 

Foreningens hjemmeside er blevet ajourført således, at der er tilføjet områder, der 

omfatter ’Bådebrolauget’, ’Om Reedtzholm’ og link til referater fra andre udvalg, for 

eksempel Fællesudvalget, Pumpelauget og Karrebæk Vandforsyning.  

 

 

 

 


