
Grundejerforeningen Lungshave 

Referat fra bestyrelsesmødet den 14.marts 2023, afholdt hos formanden. 

 

Dagsorden 
 

1. Referat fra B-møde 24.11.2022 

2. Generalforsamling 16.04.2023 – drejebog inkl. diverse forslag til valg 

3. Input til beretning 

4. Regnskab 2022 og budget 2023 

5. Vejene efter renovering og status på bump 

6. Nye aftaler med vej- og gartnerentrerprenører 

7. Digeprojektet, status på arbejdet og økonomi 

8. Retssag Lungshave 42, flytning af udlagte sten og hævd generelt 

9. Blokering af sti mellem Lungshave og Lungsgab 

10.Generende høje træer 

11.Bogføring/medlemssystem 

12.Eventuelt 

Ad pkt.1 

Godkendt 

Ad pkt.2 

Formandens forslag godkendt, med opfordring til Peter Rytoft om at forestå 

dirigenthvervet. Indslaget om indbrud søges minimeret til max 30 minutter. (er 

efterfølgende besluttet) 

 

Ad pkt.3 

Formanden tilføjer tekst om vedligeholdelse af vejene. Ellers godkendt med indføjede 

input fra Jette Johnsen. 

 

Ad pkt.4 

Ingen bemærkninger. Alle var enige om at budgettet til vejvedligeholdelse i 2023 

forventes at blive mindre end budgetteret. 

 

Ad pkt.5 

Der var ros fra flere sider til resultatet. Afventer hvad kommende varme sommer vil 

gøre ved belægningen. Jes følger op på løbende vedligeholdelse sammen med 



entreprenøren. Hede Danmark er ude af vejvedligeholdelsen, men pt ikke 

vedligeholdelse mm af grønne områder og Lunden. 

Jes arrangerer en fysisk gennemgang af de grønne arealer og Lunden med relevante 

personer fra HD. Formanden deltager sammen med Jes. 

Besluttet, at der fortsat skal være fokus på etablering af gangsti langs Lungskyst, 

selvom kommunen er afvisende. Jette Johnsen opfordres at forfølge sagen med de 

prisoverslag Jes har fremskaffet. 

Der etableres ikke bump, før der evt. opstår nødvendige behov. 

Det overvejes at opsætte X antal skilte med max hastighed og evt. anden tekst. 

 

Ad pkt.6 

Behandlet under pkt. 5 

 

Ad pkt.7 

Kent henviste til rundsendte status og fortalte, at planen overholdes, hvor den sidste 

strandfodring mangler. Der etableres x-antal træovergange over diget for at forhindre 

færdsel på diget. Det flytbare skot ud for bageren er der pt ikke fundet opbevaring til. 

Kote højden af diget er som planlagt og efterprøvet af Niras. 

 

Ad pkt.8 

Ejeren har fortalt, at de flyttede sten lægges tilbage, når håndværkerbiler ikke mere 

har behov for parkering. 

 

Ad pkt.9 

Formanden og Kent har haft en konstruktiv dialog med ejeren af Lungskyst 29 om 

diverse spørgsmål. 

 

Ad pkt.10 

Der har været dialog med en grundejer, der har et par træer på grunden som skygger 

for genboen. Pt. er der ikke en løsning. 

 

Ad pkt. 11 



Jesper og Rene præsenterede et system, der ville kunne indeholde opkrævninger og 

gav mulighed for fleksible betalingsmetoder.  

Besluttet, at systemet afprøves sideløbende med nuværende system i 2023 og 

evalueres af Rene og Jesper efterfølgende. 

 

Ad pkt.12  

Opslagstavlerne der er placeret to steder på foreningens areal nedtages – formanden 

tager kontakt til Søren fra Stølsgården om udførelse af opgaven. 

Næste møde er den 16.4 efter generalforsamlingen. 

 

Således passeret 

Ref. Georg 

 

 


