
 

 

Grundejerforeningen Lungshave 
 

 
 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lungshave 

Torsdag, den 27. august 2020 
 

Tilstede:  Flemming Jørgensen, Kent Filt, Peter Hovmand-Jensen,  
Per Ourø, Thomas Hansen og Annette Askholm (referent) 

 

Afbud:     Johnnie Jørgensen 
 

Dagsorden: 
 

1. Referat fra bestyrelsesmøde 28.05.2020 
2. Parkering og fællesarealer 

3. Vejenes tilstand 
4. Brolukning 

5. Generalforsamling planlagt til 27.09.2020 og Corona-situationen 
6. Digeprojektet 

7. Eventuelt 

 

 
Ad pkt. 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 28.05.2020 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

 
Ad pkt. 2: Parkering og fællesarealer 

 
Parkeringsforbuddet i Lungshaveområdet bliver håndhævet. Parkerede biler 

på vejene har de senere år været et stigende problem, og bestyrelsen holder 
derfor fast i ordensreglerne, der foreskriver, at biler skal parkeres på egen 

grund.  
Punktet vil blive drøftet på den kommende generalforsamling. 

 
 

Ad pkt. 3: Vejenes tilstand 
 

Nærværende bestyrelsesmøde blev indledt med, at bestyrelsen på en gåtur 

besigtigede området i forhold til vejenes forfatning. 
 

Den første uge i hver måned bliver der lagt grus ud. Der var mange store 
huller og HedeDanmark kommer og fylder ud med lersand i hullerne, hvoref-

ter de stampes. Udbedringen forudsætter i tørt vejr. 
 

Derudover drøftede bestyrelsen hvor i området, der skal etableres ekstra 
bump, for at nedsætte bilernes hastighed i området. 
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Det blev besluttet at der etableres 2 ekstra bump på Lungskilde. 
 

 
Ad pkt. 4: Brolukning 

 
Broen bliver lukket i perioden fra den 7. september til den og med 4. okto-

ber. 
 

Bestyrelsen glæder sig til at følge med i renoveringsarbejdet. 
Der bliver opsat lysregulering ved gangstien på broen. 

 
 

Ad pkt. 5: Generalforsamling planlagt til 27.09.2020 og Coronasitua-

tionen 
 

Generalforsamlingen holdes i Herlufsholmhallen, søndag den 27. september 
kl. 10.00, hvor formand for Havnebestyrelsen, Kristian Skov-Andersen delta-

ger. 
 

Herlufsholm Idrætscenter oplyser, at lokalet er på godt 900 m2. Så bestyrel-
sen finder, at det kan forsvares at gennemføre generalforsamlingen 27.09. 

 
 

Ad pkt. 6: Digeprojekt 
 

Bestyrelsen drøftede digeprojektet.  
Projekt fra Niras er sendt i høring med en høingsfrist, der udløber den 31. 

august. Byrådet træffer beslutning og sender herefter ud i ny høringsfrist på 

4 uger. Projektet forventes afsluttet i 2023. 
 

 
Ad pkt. 7: Eventuelt 

 
På møde i Fællesudvalget blev drøftet: 

 
Rotteplagen, som er et fælles problem på hele Enø. 

Problemet er temmelig omfangsrigt, des fordi skraldestativerne ikke er sikret 
godt nok mod rotters adgang, og derudover tiltrækkes rotterne ved fodring 

af fugle. 
 

Vi anbefaler Fællesudvalget, at det kommende digelaug får en bestyrelse på 
tre og tre suppleanter. Andre foreninger havde foreslået langt flere bestyrel-

sesmedlemmer. 

 
Endelig blev det drøftet, hvorvidt Fællesudvalget skal have en opdateret 

hjemmeside. 
 


