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Grundejerforeningen Lungshave 
 

Formand: Flemming Jørgensen 
 Georg Brandes Vej 45, 4700 Næstved/ 

 Lungsbæk 12 
 Tlf. 2088 8898, e-mail: fljo@stofanet.dk 
 www.lungshave.dk 

 

 
Orientering 18.02.2019 

 
Generalforsamling 2019 
Årets ordinære generalforsamling afholdes søndag den 14. april 2019 kl. 10.00 på Kur-

suscenter Smålandshavet, Karrebæksminde. 
Bemærk, at forslag der ønskes fremsat på generalforsamlingen jf. vedtægterne skal være 

sendt til bestyrelsen senest den 1. marts.  
Indkaldelse vedhæftes. 
 

Telefonnumre 
I vores seneste orienteringsbrev bad vi medlemmerne om at oplyse deres telefonnummer til 

foreningen, så vi kan formidle kontakt ved indbrud, åbentstående døre og vinduer, vandskade 
mv. Vi har indtil nu modtaget ca. 50, men vil gerne have alle. Så send derfor nummeret til 
foreningens sekretær på johnnie@privat.dk eller på telefon 2088 8898. 

 
Dige 

Projektet er igen blevet forsinket. Årsagen er bl.a. personaleudskiftninger i Næstved Kommu-
ne. 
Det var kommunens plan at indkalde til et borgermøde omkring 1. marts. Vi ved endnu ikke, 

hvornår mødet kan afholdes. 
Vi er heller endnu ikke blevet inddraget i drøftelser omkring udgiftens fordeling blandt inte-

ressenterne. 
Vi håber, der vil være nyt at berette på generalforsamlingen den 14.04. 
Digerne kan med forsinkelserne nok ikke forventes færdigetableret før tidligst i foråret 2023. 

 
Skovlunden 

Vi har indgået aftale med HedeDanmark om beskæring af skovlunden mellem Lungshave og 
Lungsgab. Beskæring foretages hvert andet år, første gang i første kvartal 2019.  

 
Vejene 
Vi har også indgået aftale med HedeDanmark om vedligeholdelse af vejene. Aftalen er udvi-

det, så der vil ske månedlige opretninger af vejene, altså også i vinterperioden. 
 

Bump 
Der vil blive opsat i første omgang to bump på Lungshave. Hvis det viser gode takter, vil vi 
opsætte yderligere bump på Lungshave, Lungskilde, Lungsminde og Lungskyst, så der i alt vil 

være 8-9 bump. 
 

Affaldsøer 
Der opsættes molokker ved Fjordhusene. De kan også benyttes af Lungshave-beboere til pa-
pir og glas. 

 
 

Rotteplage på Enø og Lungshave 
Efter at NK-Forsyning har renoveret spildevandsrørene (kloaknettet) i vores område, 

har det forårsaget, at rotterne er kommet ud af rørsystemet og skal finde ny bolig. 
Sommerhusejerne skal derfor være opmærksom på, at der strejfer rotter rundt i om-
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rådet. Hvis man konstaterer rotter på sin grund, skal man kontakte Næstved Kom-
mune, se nedenstående link. Man bør også undgå foderrester på jorden (anbefaling at 

man ikke fodrer fugle og de vilde dyr i området). Sørg også for, at skraldestativet er 
sikret mod skadedyr, og hvis sommerhuset udlejes, at der er ugentlig tømning af af-

faldssæk.  
  

Link til Næstved Kommune vedrørende anmeldelse af rotter 
https://www.naestved.dk/Borger/FlytningBygBolig/Skadedyr/Rotter.aspx 
 

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