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Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Enø Strand (GES) 

 
Dato 
Torsdag, den 11. januar 2018. 

 
Sted 
Strømmene 67, 4736 Karrebæksminde. 
 
 
Til stede 
Kurt Eriksen  (KE) 
Arne Frandsen (AF) 
Henrik Grønborg (HG) 
Ole Pedersen  (OP) 
Bjarne Pedersen (BP) 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2017 
3. Siden sidst 
4. Henvendelser fra medlemmer 
5. Foreningens økonomi 
6. Strandvej 30 – privat trappe over stensætningen 
7. Skiltningen i området generelt 
8. Vejene i området – status på forsøgsbelægning på Strandvej 
9. Mindegabets fortsatte tilgroning 
10. Digeprojektet mod Hav og Fjord 
11. Affaldssortering 
12. Næste bestyrelsesmøde 
13. Eventuelt 

 
 
Ad. 1. 
Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 11. 
 
 
Ad. 2. 
Godkendt. 
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Ad. 3. 
Der er ikke sket det store siden udsendelsen ved årsskiftet af seneste nyhedsbrev, hvortil der hen-
vises (klik her). Den nye forsøgsbelægning på det første, mest befærdede stykke af Strandvej har 
fået positive tilbagemeldinger – også fra medlemmer af andre foreninger, der har beset stræknin-
gen. Vedrørende fibernet er det nye, at der egentlig intet nyt er, hvorfor Fællesudvalget vil kontak-
te den ansvarlige aktør angående projektets videre ’køreplan’. Det forventes, at etablering af net-
tet i området vil finde sted i 2. kvartal og tilslutning af de enkelte husstande i 3. kvartal af 2018.   
 
 
Ad. 4. 
Endnu et medlem har henvendt sig vedrørende skiltning i området, se nedenfor punkt 7. 
 
 
Ad. 5. 
AF omdelte og gennemgik årsregnskabet for 2017, som viste et overskud på kr. 27.000,- og en kas-
sebeholdning på kr. 212.000,-. GES’ konsulentudgifter til et tidligere forslag til dige i vores forening 
ud mod Bugten, før dette blev en del af områdets ’samlede’ højvandsdigeprojekt (se nedenfor, 
punkt 10), er blevet tilbagebetalt, i alt kr. 76.315,-. Da de kommende anlægsarbejder antagelig 
først vil være afsluttet om 3-4 år, i hvilken periode om ikke en storm af Bodils styrke så muligvis 
hårdt vejr vil kunne ramme GES, ’øremærkes’ de tilbagebetalte midler indtil videre udgifter til 
eventuelle skader på især strækningen fra Mindegabet 5 til Strandvej 31 (såvel det nuværende 
dige som stensætningen og det sydligste stykke af selve Strandvej). 
 
 
Ad. 6. 
Henvendelse til medlemmet er genfremsendt. 
 
 
Ad. 7. 
Skiltning generelt vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde, som indledes med en besigtigelses-
tur i området. Inden mødet var der fremsendt ønske om bedre afskiltning til Strandvej 52 og 54. 
Bestyrelsen sørger for, at der antagelig under eksisterende vejnavneskilt opsættes 2 undertavler, 
som tydeligere viser vej til henholdsvis Strandvej 53-59 (se referat fra sidste bestyrelsesmøde, 
punkt 7) samt Strandvej 52 og 54.  
 
 
Ad. 8. 
Vejret de sidste måneder taget i betragtning vurderes vejene i området at være i rimelig stand. 
Bliver erfaringerne positive med den nye forsøgsbelægning først på Strandvej, vil der blive arbej-
det videre med denne løsning, hvor kørebanens profil er højest på midten med fald ud til begge 
sider, så regnvand lettere løber af. Især stykket frem til Strandvej 24 samt visse strækninger på 
Grønningen kunne være relevante med henblik på ny belægning. Andre steder, hvor vejene har 
sat sig, vil der blive påført materiale i overensstemmelse med GES’ eksisterende aftale om vedli-
gehold i området. Behov for eventuelt at anlægge yderligere 1 bump mere på Grønningen, Strand-
vej og Skrænten vil blive vurderet. 

http://en%C3%B8strand.dk/wp-content/uploads/2017/12/En%C3%B8strand-GF-Nyhedsbrev-Januar-2018.pdf
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Ad. 9. 
Der vil blive arbejdet videre med at forsøge at holde Mindegabet åbent blandt andet for at marke-
re, hvor gennemsejlingen mellem Sjælland og det oprindelige Enø var placeret, før den nuværende 
kanal blev gravet gennem halvøen Lungshave i 1801-1807. Næstved Kommune pumper desuden 
vand til Mindegabet via en eksisterende kanal fra Lungshave, og forventes derfor at have interesse 
i, at området ikke gror til. Kommunen vil på den baggrund blive søgt medinddraget i planerne. 
 
 
Ad. 10. 
Næstved Kommune og kystbeskyttelsesprojektets rådgiver NIRAS har indkaldt til et orienterende 
møde den 27. januar 2017, hvor blandt andet Fællesudvalget, havnen, husejere langs kanalen 
samt Fjordhusene er indbudt. Berørte grundejerforeninger kan stille med 2 repræsentanter, fra 
GES deltager HG og BP. Endvidere er KE med til mødet i egenskab af medlem af en kommunalt 
nedsat (dige-)projektgruppe. 
 
Der vil være oplæg om digets placering/linieføring, dimensioner (antagelig 2.30 m og 2.50 m over 
normalvandstand mod henholdsvis Fjord og Bugt), samt forslag til betalingsnøgle. Fra GES vil der 
naturligvis særligt blive fokuseret på hensigtsmæssige forslag til konstruktioner på strækningen 
Strandvej 24 til lige syd for Strandvej 31. 
 
Det er planen fremadrettet, at der i løbet af foråret vil blive indkaldt til borger-/stormøde(r) for 
alle grundejere og andre, som projektet vil berøre.  
 
 
Ad. 11. 
AF har på vegne af GES den 7. december 2017 deltaget i et såkaldt ”intromøde” vedrørende ny 
affaldsordning i 2018 indbudt af Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø, Team Byg, Miljø og 
Affald (slides fra mødet kan ses på GES’ hjemmeside, klik her). 
 
Den overordnede målsætning meddelt på mødet var, at der skal foretages en mere differentieret 
kildesortering af husholdningsaffald end hidtil. Affaldet ønskes opdelt i mad- og restaffald, hvortil 
kommer de allerede eksisterende ’kategorier’ som fx flasker/glas og pap. For at kunne implemen-
tere dette ønske må den eksisterende affaldsordning med blot én enkelt papirsæk udfases. Tre 
alternative forslag blev præsenteret: 
 

i. Én kasseformet plastcontainer/-beholder med 2 rum og på hjul, så den kan køres/trækkes 
ud til skraldebilen. Denne ordning kræver hårdt underlag fx fliser, og accepteres ikke af 
renovationsselskabet på grus-, sten- eller græsarealer; 

ii. To affaldssække af papir som i dag, hvor den ene sæk anvendes til organisk (mad-)affald, 
og den anden benyttes til det øvrige husholdningsaffald; 

iii. En centralt placeret container – en slags ”ø” - nærmest svarende til de nuværende fla-
ske/glas- og papcontainere, hvor man selv går hen og afleverer sit husholdningsaffald ef-
ter forskrifterne. 

http://en%C3%B8strand.dk/wp-content/uploads/2018/01/M%C3%B8de-med-GRUNDEJERFORENINGER-I-SOMMERHUSOMR%C3%85DET-om-nye-affaldsordninger.pdf
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Ingen af løsningsforslagene er for så vidt uden problemer. Én container på hjul kræver hårdt un-
derlag, som eventuelt skal anlægges. To papirsække i hvert sit stativ er det dyreste forslag. En cen-
tralt placeret container vil være den billigste løsning; men nok forbundet med et vist besvær og 
nogen ulejlighed, samt være til gene (trafik, støj, lugt) for de medlemmer, som måtte få en centralt 
placeret container som ’nabo’. 

Der er endnu ikke vedtaget noget, materiale vedrørende løsningsmuligheder udsendes omkring 1. 
august d.å. med henblik på opstart i oktober 2018. Det forlyder imidlertid, at i fald der ikke er fuld 
enighed, hvilket vil sige 100 % tilslutning til enten en container med 2 rum på hjul eller en centralt 
placeret affaldscontainer, bliver det den dyreste løsning med 2 sække/2 stativer, som kommunen 
vælger. 

 
Ad. 12. 
Dato for næste bestyrelsesmøde vil blive torsdag den 12. april 2018, kl. 18.00, idet mødet indledes 
med en tur rundt i området. 
 
 
Ad. 13. 
Intet at referere. 
 
 
BP 

 


