
1/3 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Enø Strand (GES) 

 
Dato 
Torsdag, den 31. maj 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 bestyrelsesmødet den 12. april 2018 
3. Siden sidst 
4. Henvendelser fra medlemmerne 
5. Foreningens økonomi 
6. Mindegabets fortsatte tilgroning 
7. Affaldssortering – ny ordning fra oktober 2018? 
8. Digeprojektet mod hav og fjord – evaluering af borgermødet den maj 2018 
9. Planlægning af generalforsamling 2018, søndag den 1. juli 2018, kl. 10.00-12.00 på Smålands-

havet 
10. Eventuelt. 

 
   
Ad. 1. 
Godkendt. 
 
 
Ad. 2. 
Godkendt. 
 
 
Ad. 3. 
Siden sidst har Fibia lagt lysledere ned og tilslutning af de enkelte husstande er påbegyndt. Projektet 
kører og medfører en del gravearbejde, som ikke ser lige kønt ud rundt omkring; konsekvenserne 
overvåges løbende sammen med nabogrundejerforeningen og entreprenøren, som vedligeholder 
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GES’ fællesarealer. Der vil nødvendige steder blive fjernet (større) sten og eventuelt pålagt sand, 
muld eller sået græs. 
 
Med hensyn til hastighedsdæmpende foranstaltninger er der anlagt yderligere tre bump. Det til-
stræbes, at placeringen ikke sker foran havelåger eller indgange til grunde, så medlemmer, hvis ma-
trikel ligger ved et bump, generes mindst muligt. Der vil blive set på, om bumpene efter et stykke 
tid fortsat virker efter hensigten, eller skal fritskrabes for grus/andet vejmateriale for at opnå opti-
mal effekt. Specielt fra Skrænten rapporteres om problemer med høj hastighed over et allerede 
anlagt bump; formanden vil undersøge sagen nærmere og eventuelt tage spørgsmålet op på den 
kommende generalforsamling (GF 2018). 
 
Den nye forsøgsvejbelægning er stærk og stabil – også efter regnvejr, men absolut ikke nogen pryd 
at se på. Endvidere er de mange større sten problematiske at gå og at cykle på. KE og OP vil kontakte 
entreprenøren vedrørende en mere ’brugervenlig’ belægning for alle trafikanter og forhøre sig om 
andre løsningsmuligheder.  
 
 
Ad. 4. 
En sag om en tilsyneladende besynderlig skelregulering hos et medlem har fundet sin løsning efter 
formandens henvendelse til involveret landinspektør, som har svaret tilbage, at intet i virkeligheden 
er ændret. 
 
Der har været rettet henvendelse til bestyrelsen fra et medlem vedrørende stykket Strandvej 24-
30, som bestyrelsen er fuldt opmærksom på absolut ikke har karakter af sandstrand, men reelt be-
står af ral/sten. Der foregår erosion på stykket, idet havet løbende transporterer materiale sydover 
mod Dybsø. Problemet forventes løst i forbindelse med det kommende digeprojekt, hvor der vil 
blive sandfodret på stykket som led i skråningsbeskyttelse af en kommende højvandsmur. 
 
Et medlem har gjort opmærksom på mangelfuld støvdæmpning (kun den ene halvdel af vejen) på 
stykket Strandvej 24-30. Imidlertid er der tale om en praktisk/teknisk fejl, idet denne strækning slet 
ikke er omfattet af GES’ aftale om støvdæmpning i foreningen, som kun omfatter de mest befær-
dede dele af stamvejene. Ønskes støvdæmpning overalt i foreningen med deraf følgende forøgede 
udgifter, må spørgsmålet bringes op på en kommende generalforsamling.   
 
 
Ad. 5. 
AF oplyste, at kassebeholdningen aktuelt er kr. 461.000,-; men da visse større udgifter endnu ikke 
er afholdt, vil kassebeholdningen ved årets udgang være på kr. 232.000,-. 
 
Der vil blive afsat midler til forskellige indsatsområder, herunder vejprojekt (forbedret ny belægning 
på flere strækninger end hidtil), skilteprojekt (mere læsbare og informative), digeprojekt (øremærke 
tilstrækkelige midler til eventuel udbedring af skader de næste par år[?] efter hårdt vejr på GES’ dige 
og måske det sidste stykke af Strandvej, indtil et nyt højvandsdige, se nedenfor punkt 8, står fær-
digt); endelig vil en enkelt oprensning af tang på stranden inden sommerferien blive prioriteret. 
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Ad. 6. 
Kommunen har foretaget en såkaldt ”habitatsvurdering” af Mindegabet, resultatet heraf afventes 
fortsat, hvorfor sagen stadig ligger i kommunen. Det forlyder, at i fald der skal foretages oprensning 
på lokaliteten, skal materialet køres til deponi, hvilket er bekosteligt. Med hensyn til tilgroning for-
søges det løbende nogenlunde at begrænse/holde planternes vækst nede. 
 
 
Ad. 7. 
Kommunen er mest indstillet på en 2-sækkeløsning i GES’ område, da forholdsvis små skraldebiler 
derved kan afhente husholdningsrenovationen; affaldscontainere på hjul vil kræve større biler, som 
vanskeligt vil kunne komme rundt overalt på de små veje i foreningen. Sagen tages op på den kom-
mende GF 2018. 
 
 
Ad. 8. 
Der blev afholdt orienteringsmøde vedrørende højvandsdigeprojektet den 28. maj 2018 i Næstved 
på Grønnegade Kaserne, Ny Ridehus med omkring 450 deltagere herunder repræsentanter fra kom-
mune, projektledelse og rådgivende ingeniører. Mødet var for så vidt velafviklet og informativt; men 
uden større nyheder, hvis man har fulgt forløbet de seneste måneder. Referat udsendes på et tids-
punkt; der vil komme link hertil fra GES’ hjemmeside. 
 
Processen fremadrettet – meget kort beskrevet – vil være: En projektgruppe afventer eventuelle 
indkomne (ændrings-)forslag, som videreformidles til Teknisk Udvalg og diverse grundejerforenings-
bestyrelser, endvidere vil forskellige delområder blive kontaktet af projektets ansvarlige med hen-
blik på blandt andet en mere præcis linieføring eller særlige ’lokale’ ønsker; i GES vil Strandvej 24-
31 antagelig blive inddraget. Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til endnu et stormøde, hvor 
et mere detaljeret forslag til et samlet højvandsdigeprojekt vil blive fremlagt med forslag til beta-
lingsnøgle. 
 
GES vil løbende orientere om og lægge materiale på foreningens hjemmeside eller formidle rele-
vante links, ved hjælp af hvilke yderligere oplysninger om projektet kan indhentes.    
 
 
Ad. 9. 
Bestyrelsen mødes inden ordinær generalforsamling den 1. juli 2018 kl. 09.15 og planlægger dagens 
forløb. På valg fra bestyrelsen er AF og HG, der begge modtager genvalg. Efter generalforsamlingen 
ca. kl. 12.00 mødes den ny bestyrelse og konstituerer sig. 
 
 
Ad. 10. 
Intet at referere. 
 
 

BP 


