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Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lungshave 

Tirsdag, den 25. juni 2019  
 

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

(referent) 

 
Dagsorden: 

 
 

1. Referat fra bestyrelsesmøde 14.04.2019 
2. Veje og fællesarealer 

3. Vejbump 
4. Digeprojektet 

5. Kontingent og økonomi 
6. Nyt fra Fællesudvalget 

7. Generalforsamling 2020 
8. Eventuelt 

 
 

 

Ad pkt. 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14.04.2019 
 

Referatet blev godkendt og underskrevet. Referatet lægges på foreningens 
hjemmeside. 

 
 

Ad pkt. 2: Veje og fællesarealer 
 

Kent Filt orienterede om, at der pga. meget regnskyl er en del huller i vejene. 
Det er dog ikke så slemt som tidligere, så arbejdet med vejene begynder at give 

effekt. HedeDanmark kommer og gennemgår vejene, og der vil ske opfyldning 
af huller, ligesom der spredes Urea, for at mindske støvgener. 

 
Kent Filt orienterede ligeledes om aftalen med HedeDanmark ift. fællesarealer. 

Af aftalen fremgår, at Lunden skal udtyndes hvert 2. år. Bestyrelsen drøftede, 

at det var svært at vurdere, hvorvidt der var blevet tyndet ud, og det blev 
besluttet at tage kontakt til HedeDanmark. 

HedeDanmark har efterfølgende meddelt, at skovlunden langs Lungshave og 
stien til Lungsgab var blevet trimmet, og at skovlunden ”indvendigt” manglede 

at blive trimmet. Bestyrelsen er orienteret om, at arbejdet nu er udført. 
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Ad pkt. 3:  Vejbump 

 
Det blev oplyst, at der i området er opsat 12 vejbump, og at de virker efter 

hensigten. 
 

 
Ad pkt. 4: Digeprojekt 

 
Digeprojektet er blevet en del af ”Projekt Natura 2000”, hvilket betyder, at 

projektet forventes yderligere forsinket. 
 

Bestyrelsen undrede sig over, at Fællesudvalget, der tidligere var indstillet på, 
at projektet med skråninger blev taget ud af det samlede projekt, nu har 

ændret standpunkt og ifølge pressen har besluttet, at den del alligevel skal 
indgå i projektet. 

 

Bestyrelsen undrede sig ligeledes over, at beslutningen er truffet uden at være 
drøftet på møde i Fællesudvalget. 

 
Bestyrelsen besluttede derfor at rette henvendelse til Fællesudvalget og 

understrege, at da beslutningen ikke er taget af et samlet FU, ønsker 
Grundejerforeningen Lungshave, at Fællesudvalget annullerer udmeldingen - 

også over for Næstved Kommune, og at Fællesudvalget sætter sagen på sit 
næste bestyrelsesmøde.  

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lungshave mener ikke, at den over for sine 
medlemmer kan forsvare, at man vælger at forkaste eksperternes anbefalinger 

uden udarbejdelse af grundige analyser, hvis konsekvenserne er, at 
medlemmernes økonomiske bidrag til digeprojektet vil blive forøget. 

  
 

Ad pkt. 5: Kontingent og økonomi 

 
Kasserer Peter Hovmand-Jensen oplyste, at 87 ejere/lejere har betalt 

kontingent. Ultimo juni vil der blive udsendt en mail med påmindelse om 
betaling. 

Herudover fik bestyrelsen orientering om foreningens kassebeholdning. 
 

 
Ad pkt.6: Nyt fra Fællesudvalget 

 
Per Ourø orienterede fra møde i Fællesudvalget den 8. april. 

 
På mødet blev drøftet: 

 
• Trafiksikkerheden på Enø Kystvej. 
• Lokalplan. Ønskes også i de øvrige grundejerforeninger. Her vil man indhente 

grundejernes holdninger. 
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• Fibia – der var nogen irritation over gravearbejdet og afdækninger. I Lungshave 

er arbejdet afsluttet. 
• Affaldsordningen – skraldesække sættes ikke på stativet alle steder. 

• Tang-gener på stranden 
• Tryghedsambassadører 

 

Generalforsamling i Fællesudvalget er fastsat til den 17. august. 
 

 
Ad pkt. 7: Generalforsamling 2020 

 
Generalforsamling 2020 i Grundejerforeningen Lungshave blev fastsat til søndag 

den 19. april kl. 10.00 på Hotel Smålandshavet. 
 

 
Ad pkt. 8: Eventuelt 

 
Bestyrelsen drøftede den midlertidige reparation af broen, og var enige om, at 

det var en temmelig utilstrækkelig løsning. 

Herudover blev det oplyst, at der i området var blevet efterladt nogle 
betonrester efter udført kloakarbejde. 

 


