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1.      Referat fra mødet 17.08.2016 blev godkendt og underskrevet. 
2.      Det blev besluttet at liste over bestyrelsen kun skal indeholde navn, sommerhusadresse, 

telefonnr. og grundejerforeningens mailadresse. 
Johnnie tager sig af udsendelse af velkomstbreve m.m. til nye medlemmer.  

3.     Skelettet til opslagstavler er opsat. To pæle med "Hund i snor" er også færdiggjort og sat op. 
4.      Endelig aftale med HedeDanmark blev vedtaget. Vintervedligeholdelse (snerydning ved 

mere end 15 cm) søges klaret efter behov via Søren Jensen 
5.      Hjemmeside skrider planmæssigt frem. En webmaster er fundet til at vedligeholde siden 

med korrekte oplysninger. 

6.      Økonomien er fin. Det blev besluttet at vi fremover har én konto – hvor det reserverede 

beløb til Dansk Ejendomsformidling står som en selvstændig post i kassebeholdningen. 

Peter rykker for de sidste restancer. 
7.      Dansk Ejendomsformidling forventer sagen afsluttet i år (2016). 
8.      Lokalplanen er nu færdigbehandlet af kommunen, og sendes i høring. Der indkaldes til 

borgermøde i Karrebæk/Karrebæksminde. 

9.      Næstved Havn mener stadig at de ikke skal betale noget til opførelse og drift af et nyt dige. 

Foreningens holdning er at Næstved Havn skal betale den største part, samt at udgifter til det 

allerede eksisterende dige er sagen uvedkommende. 

10.  Der blev afholdt generalforsamling den 27. august 2016. Referatets punkter blev drøftet. 

Referatet lægges på vores nye hjemmeside. 
11.  Kent lægger orienteringsbreve og andre forsendelser i sommerhus-postkassen til de 

medlemmer, der ikke har opgivet nogen mailadresse. 
 


