
 

Enø Strand Grundejerforening 

Referat fra ordinær generalforsamling 2012 

Afholdt søndag den 1.juli 2012 

Generalforsamlingen blev afviklet efter den dagsorden som er anført i lovene for foreningen. 

Formanden Kurt Eriksen, bød velkommen og gik over til pkt. 1 på dagsordenen – Valg af dirigent. 

1. Valg af dirigent 

Jesper Bo Winter blev enstemmigt valgt til dirigent og han konstaterede generalforsamlingen lovlig 

og beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning 

Formanden Kurt Eriksen henviste til de løbende udsendte orienteringsskrivelser, og supplerede 

med en kort skriftlig beretning som fik et par kommentarer med på vejen. 

Efter enkelte bemærkninger blev beretningen enstemmigt taget til efterretning. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab 

Kasserer Arne Frandsen forelagde det reviderede regnskab som blev vedtaget uden 

bemærkninger. 

4. Foreningens forventede virksomhed det kommende år. 

Der er ikke planer for nye tiltag, men bestyrelsen vil arbejde videre med deltagelse i pumpelaug, 

dige renovering langs Enø Kystvej og selvfølgelig de opgaver der evt. bliver pålagt bestyrelsen 

under denne generalforsamling. 

5. Indkomne forslag. 

Forslag fra Strandvejen 95A : ”Foreningen skal ansøge Næstved Kommune om en generel 

dispensation for eksisterende overdækkede terrasser og skure nærmere end 2,5 meter fra skel og 

som er opført før 1.januar 2011 (opført før grundkøb).” 

Forslaget blev drøftet og der var synspunkterfor og imod. Det var fleres opfattelse at det var et så 

væsentligt spørgsmål, at der skulle ekstern bistand til for at gribe sagen rigtigt an. 

Konklusionen blev at bestyrelsen blev bedt om at foretage en sondering af hele problemstillingen 

og evt. kommunens indstilling til spørgsmålet. Skulle der være behov for ekstern bistand var der 

accept af dette. 



Bestyrelsens forslag: ”Der foreslås en tilføjelse til ordensreglementet om at begrænse 

loppemarkedssalg fra vejene i området.” 

I den efterfølgende debat var der nogen der syntes at begrænsningen af loppemarkedssalg kunne 

tages op hvis det blev et problem. Det blev også fremført at det var meget bedre at vedtage nogen 

retningslinjer nu hvor det ikke var et problem. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. 

På valg er Arne Frandsen og Søren Kähler, begge er villige til genvalg og blev valgt. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg er Jesper Bo Winter og Christian Morning. Henrik Grønborg fra Strandvejen 62 blev 

foreslået og han blev valgt sammen med Christian Morning da Jesper Bo Winter trak sig. 

8. Valg af revisorer 

På valg er Jan Kristensen og Flemming Pedersen. Begge blev genvalgt. 

8 A. Valg af revisorsuppleanter. 

Jesper Bo Winter og Peder Johnsen blev foreslået og valgt. 

9. Eventuelt. 

Der blev spurgt hvem der har givet tilladelse til ridning på områdets veje? Dette var ikke noget 

bestyrelsen kendte til. 

Der blev spurgt om vedligeholdelse af de små veje, ikke stamveje, da sporene var så dybe at lave 

biler rammer midterrabatten? Formanden kunne oplyse at den aftalte vedligeholdelse kun 

omfattede stamvejene men efter behov ville de øvrige veje blive eftergået. 

Der blev spurgt til det manglende skilt til Mindegabet 5? Bestyrelsen har skiltet og lovede at det 

skal blive sat op. 

Der blev gjort opmærksom på at der er bjørneklo flere steder ved bl.a. Mindegabet 6 – 8. 

Bestyrelsen lovede at se på det. 

Der var ikke flere der ønskede ordet. Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til 

formanden der afsluttede generalforsamlingen og ønskede alle en god sommer. 
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