
Grundejerforeningen Lungshave 
 

 
 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lungshave 

Onsdag, den 9. januar 2019  
 

Tilstede:  Flemming Jørgensen, Kent Filt, Peter Hovmand-Jensen,  
Per Ourøe, Johnnie Jørgensen, Thomas Hansen og Annette Askholm 

(referent) 

 
Dagsorden: 

 
 

1. Referat fra møde 26.09.2018 
2. Status på medlemmernes telefonnumre 

3. Skovlunden, aftale med HedeDanmark 
4. Vejene, tilstand pt. og planer for 2019 

5. Bump, prøveopsætning på Lungshave 
6. Digeprojektet, herunder partsfordeling 

7. Tang og strandrensning 
8. Økonomi, status på kontingent 2018, forslag til kontingent 2019 

9. Generalforsamling 14.04., udkast til drejebog vedhæftet 
10. Nyt fra Fællesudvalget, herunder ønsket om flere sommerhuse og Ger-

bredgaards fremtid, cykelstier, rotteplage mv. 

11. Eventuelt 
 

 
Ad pkt. 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26.09.2018 

 
Referatet blev godkendt og underskrevet. Referatet lægges på foreningens 

hjemmeside. 
 

 
Ad pkt. 2: Status på medlemmernes telefonnumre 

 
Det blev oplyst, at der er indkommet 41 tlf.nr, og der forsøges nye metoder  

samtidig med, at der vil blive orienteret i nyhedsbreve og ved generalforsamlin-
gen. 

 

Ad pkt. 3:  Skovlunden, aftale med HedeDanmark 
 

Der er indgået aftale med HedeDanmark om udtynding af skovbunden hvert 2. 
år. Arbejdet påbegyndes i 1. kvartal i 2019.  
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Ad pkt. 4: Vejene, tilstand pt, og planer for 2019 

 
Der er taget kontakt til HedeDanmark om vejvedligeholdelse hen over vinterpe-

rioden. Derudover bliver vejene grundigt vedligeholdt i sommeren 2019. 
 

Bestyrelsen besluttede at indhente tilbud fra HedeDanmark, på udvidelse af 
vedligeholdelsen fra én gang hver måned i 6 måneder til én gang hver måned i 

12 måneder. 
 

 
Ad pkt. 5: Bump, prøveopsætning på Lungshave 

 
Bestyrelsen har fået tilbudt 2 brugte bump. Det undersøges p.t., hvordan de 

kan fastgøres, hvorefter det vil blive forsøgt at etablere 2 prøveopsætninger på 
Lungshave. 

 

 
Ad pkt.6: Digeprojektet, herunder partsfordeling 

 
Digeprojektet blev behandlet på Fællesudvalgsmødet. Projektstart er blevet 

skubbet til efteråret 2020 med afslutning foråret 2023. Der afholdes borger-
møde i 1. kvartal 2019. 

 
 

Ad pkt. 7: Tang og strandrensning 
 

Problemerne i sommeren 2018 om tang og strandrensning blev drøftet på Fæl-
lesudvalgsmødet. Der er fremsendt brev til Næstved kommune. 

 
 

Ad pkt. 8: Økonomi, status på kontingent 2018, forslag til kontingent  

 2019 
 

Årsregnskabet kommer ud med et mindre underskud. Alle har betalt kontingent 
til grundejerforeningen. Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling fo-

reslå kontingentet fastholdt. 
 

 
Ad pkt. 9:  Generalforsamling 14.04., udkast til drejebog. 

 
Drejebogen blev gennemgået og vedtaget. 

 
 

Ad pkt. 10: Nyt fra Fællesudvalget, herunder ønsket om flere sommer 
   huse og Gerbredgaards fremtid, cykelstier, rotteplage mv. 

 

Der blev orientereret fra drøftelser i Fællesudvalget. 
• Kommunen har standset projektet med udstykning af sommerhusgrunde 

ved Gerbredgaard. 
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• Det udestår endnu, hvad der skal ske med Gerbredgaard. 

• Fællesudvalget har fokus på etablering af cykelstier og fortov. 
• Kommunen har overvejet cykelsti gennem grundejerforeningerne, men 

fællesudvalget ønsker cykelstierne etableret på Enø Kystvej. 
• Rotteplage blev også drøftet, og der var set en del rotter langt ude på 

Enø. 
• Bestyrelsen er bekendt med, at der også er fundet rotter i Lungshave om-

rådet. 
• Offentlige genbrugsøer til flasker, aviser, metal og hård plastic er etable-

ret ved Fjordhusene  
• Endelig drøftede bestyrelsen det stillede forslag om etablering af en lege-

plads ved broen, nu er godkendt. Projektet skal gennemføres for fonds-
midler. 

• Det blev oplyst, at Fibia har meddelt, at der nu er ca. 600 tilmeldte. 
 

Statistikker for vandstande kan ses på hjemmesiden http://kysterne.kyst.dk 

 
Det blev drøftet, at der sidste år har været et antal indbrud på Lungskilde og 

længere ude på Enø, hvor sidstnævnte førte til anholdelser. 
 

Ad pkt. 11: Eventuelt 
 

Det blev oplyst, at HG laver Aquaton 31. maj 17.00 – 19.00 i vores område. 
 

 

http://kysterne.kyst.dk/

