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Kommissorium for: Det Grønne Udvalg 

Ifølge Grundejerforeningens §8 Stk.8: Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, 
der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, og hvortil der kan knyttes særlig sagkundskab, idet 
der i et sådant udvalg altid skal være mindst et bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen kan pålægge 
bestyrelsen at nedsætte et sådant udvalg med angivelse af dettes sammensætning og kommissorium. 
 

Navn på udvalg Det Grønne Udvalg Reedtzholm 

Formål 

(Hvad ønsker vi?) 
At de rekreative værdier, og den værdifulde natur, i foreningens område 

bevares. Blandt andet ved at understøtte den naturlige vegetation og 

dyreliv, undgå brug af pesticider samt unødvendig fældning på 

foreningens fællesarealer og naturområder. 

At foreningens fællesarealer vedligeholdes, herunder diger og strandeng.  

At lovgivning, deklaration og vedtægter overholdes.  

Beskrivelse af 

udvalgets 

opgaver 

(Hvordan gør vi det?) 

Udvalget er ansvarlige for: 

• At udarbejde og opdatere både lang- og kortsigtet plan, for bevarelse 

af grundejerforeningens områdes natur og dyreliv  

• At udarbejde konkrete oplæg til mere biodiversitet i området 

• Løbende opsyn og besigtigelse af foreningens fællesarealer, sikre at 

disse ikke inddrages i medlemmers parceller, fx ved vildtvoksende 

hegn, flytning af skelpæle, fældning af træer og buske på foreningens 

fællesarealer, eller i skel til fællesarealer, ulovlig langtidsparkering eller 

opsætning af hegn   

• At bestræbe sig på at få løst problemer ved forhandling med de 

implicerede, herunder afvejning af lokale interesser, hensyn til naboer 

og natur.  Om nødvendigt melding om påbud, rekvirering af hegnssyn, 

henvendelse til kommunen og retsligt skridt 

• At forsøge at gennemføre de idéer, grundejerforeningens medlemmer 

foreslår, og som hører under udvalgets formål 

• Løbende kontakt til kommune, entreprenører og andre, der forvolder 

skade på foreningens fælles arealer, mhp. genopretning 

• Løbende kontakt til grundejerforeningens formand, samt orientering 

til bestyrelsen om gruppens arbejde 
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• Udvalgets formand aflægger beretning om gruppens arbejde, på 

foreningens generalforsamling 

Medlemmer af 

udvalget 
Udvalget består af:  

- En formand der er godkendt af bestyrelsen 

- Minimum et bestyrelsesmedlem 

Maximum fem medlemmer blandt de øvrige medlemmer af 

grundejerforeningen 

 

Udvalgets medlemmer er på valg årligt 

 

Medlemmer af udvalget 2021:  

Lise-Lotte Elming (R16) Medlem af grundejerforeningens bestyrelse 

John Bang Jørgensen (R117) 

Anders Rosenqvist (R182) 

Susanne Parbst (R121) Formand for udvalget 

 

Økonomi Udvalget ansøger bestyrelsen om nødvendige midler til arbejdet. 

Udgifter større end 10.000,- kr. skal vedtages på grundejerforeningens 

generalforsamling 

Referencer • Danmarks Naturfredningsforening – Næstved afd. 

• Miljøministeriet: https://mim.dk/ 

• Grønne hensyn, Naturstyrelsen: https://naturstyrelsen.dk/drift-og-
pleje/groenne-hensyn/ 

• Biodiversitet Miljøstyrelsen: https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/ 

• Hvad er invasive arter? Miljøstyrelsen: https://mst.dk/natur-
vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-er-invasive-arter/ 

• Hvad kan jeg selv gøre? Miljøstyrelsen: https://mst.dk/natur-
vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-
goere/ 

• Hegnslov og Hegnssyn, Bolius: https://www.bolius.dk/hegnsloven-og-
hegnsyn-17772 

• Digeprojekt (udsat til efterår 2021): 
https://www.naestved.dk/kommunen/projekter/kystsikring-paa-enoe-og-
lungshave  

Formelle krav  • Vedtægter for Grundejerforeningen Reedtzholm, juni 2006 m. ændringer 

• Deklaration Matr. Nr. 2a, 3a, 10b og 14c. Enø, Karrebæk sogn. Tinglyst 21/5 
1965 

• Generalforsamlingen 2014 besluttede, at grundejeres armerede belægninger 
på fællesarealerne, der ikke indeholdt mindst 65% græs, skulle være fjernet 
senest 1. januar 2020. Generalforsamlingen 2020 konfirmerede, ved 
afstemning, denne beslutning 

• NATURA2000 og EU Fuglebeskyttelsesområde. Havet og kysten mellem 
Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Området er udpeget som 
habitatområde H148 og fuglebeskyttelsesområde F81 Karrebæk, 
Dybsø og Avnø Fjorde.  Der er 10 fredninger i området, der som 
hovedregel har det formål at beskytte de natur- og landskabsmæssige 
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https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-er-invasive-arter/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-er-invasive-arter/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/
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værdier. Kragholm Strøm og en del af Dybsø Fjord er udpeget til 
vildtreservat for at beskytte trækfuglene: https://mst.dk/natur-
vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/fakta-om-
omraaderne/ og https://www.naestved.dk/media/ssih32pf/bilag-1-
natura-2000-omraade-nr-169-havet-og-kysten-mellem-karrebaek-
fjord-og-knudshoved.pdf 

• Tagrørsområdet er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven §§3 og 32, som 
strandeng og tagrørssump, samt beskyttet som NATURA2000 område. 
Slåning af rørskov kræver dispensation fra Næstved Kommune Center 
for Plan og Miljø, og i perioden 1. marts -31. oktober tilladelse fra 
miljø- og fødevareministeren 

• Naturbeskyttelsesloven, specielt §§3,15,16,22,28,29: 
https://www.elov.dk/naturbeskyttelsesloven/# 

• Naturplejeaftale for strandengsareal på Enøs nordspids. Indgået 
mellem Enø Høsletlaug v/ John Bang Jørgensen, Grundejerforeningen 
Reedtzholm v/ Jørgen Bøchmann og Center for Plan og Miljø Næstved 
Kommune, juni 2020 

• Hegnsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/363 
Hvem refererer 

udvalget til? 

Udvalget refererer til (sæt kryds): 

Grundejerforeningens bestyrelse _X_ 

Generalforsamlingen ____ 

 

Udvalget afrapporterer til (sæt kryds): 

Grundejerforeningens bestyrelse _x_ (løbende) 

Generalforsamlingen _x_ (Beretning) 

Slutdato Det Grønne Udvalg har eksisteret en årrække uden et egentligt 

kommissorium. Nærværende kommissorium er udarbejdet februar 2021 

Godkendt: På generalforsamlingen 30/5 2021 

Kommissoriet drøftes af bestyrelsen efter hver generalforsamling, mhp. 

evt. tilretning og ajourføring  

Senest revideret: juli 2021 
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