
Fællesudvalget
for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene

 

Referat fra ordinær generalforsamling 21.08.2020.

1. Valg  af dirigent.
              Kurt Eriksen valgt.
              Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig.         
              Alle tilknyttede grundejerforeninger var repræsenteret.

2. Formandens beretning for året 2019-2020.
Beretningen  var skriftlig og udsendt sammen med dagsordenen.
I forbindelse med beretningen drøftede man tegning af et 
serviceabonnement til hjertestarteren foranlediget af, at  kontrol af 
omra"dets hjertestartere havde vist defekte eksemplarer. Det blev drøftet, 
om det ville være muligt at tegne et fællesabonnement, men det er næppe 
muligt, da der er tale om mange forskellige eksemplarer.
Hjertestarteren placeret pa"  Stølsga" rden har i øvrigt været i brug og er 
herefter serviceret.
Formanden knyttede enkelte andre uddybende kommentarer til 
beretningen, hvorefter den godkendtes af forsamlingen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet forela"  skriftligt og godkendtes.

4. Forelæggelse af budget for indeværende og næste års udgifter.
Budgettet godkendtes.

5. Vedtagelse af formands og kasserers honorering.
Honoraret fastlagdes igen til 0 kr., 
dog honoreres dokumenterede udgifter efter regning. 

6. Forslag fra bestyrelsen.
Næstved kommune havde udarbejdet et forslag til sammensætning af et 
kommende digelag. Desuden var der indkommet et lidt udvidet forslag fra
Kurt Eriksen.
Forsamlingen blev enige om at indhente andre forslag til vedtægter og 
beskrivelser af konkrete arbejdsopgaver for et digelag.
Specielt er der den væsentlige forskel fra de foreliggende forslag, at 
medlemmerne ikke skal udpeges af grundforeningerne, men blandt alle 
betalende til diget, og at de skal vælges pa"  en stiftende generalforsamling.
Fra andre sider betonede man, at udvalget ikke skulle være for stort for at
være beslutningsdygtigt.



Herefter valgte man at trække forslaget for at foretage yderligere 
sonderinger.
Nyt oplæg udarbejdes herefter af Jette, og det udsendes til drøftelse i 
foreningerne.

7. Forslag fra medlemmerne.
GF. LUNGSHAVE ønskede en drøftelse for om muligt at reducere 
rotteplagen pa"  Enø.
Sagen blev drøftet, og man blev enige om at henstille til foreningerne om 
at drøfte problemet.  Det blev betonet, at man bør undlade at fodre fugle 
og dyr i det hele taget. Det er tydeligt at rotterne flytter sig efter maden.
Affaldsstativer bør placeres pa"  fast underlag, eksempelvis fliser.
Stativer af tra"dnet til affaldsposer er nærmest umulige at sikre.
Meldepligten ved observation af rotter blev indskærpet.
Modtræk mod rotteplagen bør indtænkes i kommende affaldsplan.
Muligvis kan problemstillingen indskærpes for alle grundejere via SMS  
fra Næstved kommune, hvilket anbefales fra medlemmerne af FU.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jørn A0 ge Hansen fra Klintega" rden  valgt som revisor for 2 a" r.
Per Ourø  fra Lungshave valgtes som suppleant, ogsa"  for 2 a" r

9. Eventuelt:
Man havde en drøftelse af  Fællesudvalgets hjemmeside.
Alle var enige om, at den ikke fungerede særlig godt, og at næsten alle 
foreninger havde egen velfungerende hjemmeside i forvejen.
Hvis referater fra grundforeningernes hjemmesider skal lægges ind pa"  
foreningens fælles hjemmeside, vil arbejdet blive meget omfattende for 
Fællesudvalgets Webmaster, og erfaringsmæsssigt vil det ga"  galt med 
indberetningerne fra foreningerne til webmasteren.
Der er desuden problemer med support fra hjemmesidens udvikler.
Betjening ved indlæggelse af sager pa"  hjemmesiden er meget 
omstændelig.

Fremtiden for Fællesudvalgets hjemmeside tages op til senere drøftelse.

Referat ved Frank Johansen.


