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Orientering 18.04.2019 
 
Generalforsamling 2019 
Årets ordinære generalforsamling blev afholdt den 14. april 2019 på Kursuscenter Smålands-

havet, Karrebæksminde. 
 

Efter generalforsamlingens afslutning var havnebestyrelsens formand Kristian Skov Andersen 
inviteret til at holde et indlæg omkring havnens planer om eventuel udflytning, eventuelt salg 
af sommerhusgrunde til priser, der muliggør salg, udvikling af Karrebæksminde, eventuel ind-

førelse af P-afgift på Havnens arealer mv. 
 

Efter indlægget var der stor spørgelyst, og der var stor tilfredshed med Kristian Skov Ander-
sens indlæg og åbenhed. Vi regner derfor med at invitere Kristian igen næste år. 
 

Sammen med dette orienteringsbrev vedhæftes beretning, årsregnskab og budget. Dette ma-
teriale kan også finde på www.lungshave.dk. 

 
Kontingent 

Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, blev der vedtaget et kontingent 

for 2019 på kr. 950.  
Kontingentet bedes overført til foreningens konto i Sydbank, reg. nr. 6060, kontonr. 

xxxxxxx 
 
 
Borgermøde om digeprojektet inkl. bidragsfordeling 

Det længe ventede borgermøde om digeprojektet afholdes onsdag den 8. maj kl. 19.00 i 
Herlufsholmhallen, Herlufsholm Allé 227. 

Indkaldelse til mødet sker formentlig via e-boks. 
Såvel selve projektet som bidragsfordelingen vil blive præsenteret. 
Vi kan forvente mange deltagere, så det er en god idé at komme i god tid, især for deltagere, 

der kommer i bil. Der vil blive trængsel på hallernes p-plads, og mange må forvente at skulle 
parkere ved Herlufsholm Kirkegård på den anden side af Susåen. 

I den udsendte beretning fra generalforsamlingen kan findes en række forhold fra projektet. 
 
Affaldsordning 

Glas, papir, pap, hård plast og batterier må ikke lægges i vores sække i affaldsstati-

verne ved vores huse.  
Dette affald kan i stedet lægges i molokkerne ved Fjordhusene eller molokkerne ved 

indkørslen til Gerbredgård.  

Foto af molokkerne er indsat 

mailto:fljo@stofanet.dk
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Bump 

Der er opsat to prøvebump. Af debatten på generalforsamlingen og ved henvendelser 
fra medlemmer tegner der sig et klart ønske om et relativt stort antal bump, og ingen 

talte imod bump. Bestyrelsen har derfor besluttet at indkøbe 10 bump, der vil blive 

etableret snarest. 
 
 
Flemming Jørgensen, Kent Filt, Johnnie Jørgensen, Annette Askholm,  

Peter Hovmand-Jensen, Per Ourø og Thomas Hansen 


