
Nyhedsbrev primo august 2021 – efter generalforsamling 2021. 

 

Et fyldigt referat fra generalforsamlingen er udsendt og kan læses her. 

Bestyrelsen har holdt sit 1. møde og referat fra dette er på vej. På bestyrelsesmødet var hovedpunkterne: 

1. Konstituering i bestyrelsen. 

2. Valg af et kommende digelaug og foreningens ønske om en repræsentant i dette. 

3. Parkering i vores område. 

4. Hjertestarteren. 

Ad 1 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

 Formand: Søren Bo Lyderik. 

 Næstformand og webmaster: Henrik Grønborg. 

 Kasserer: Arne Frandsen. 

 Sekretær: Bjarne Petersen. 

 Menigt medlem: Kurt Eriksen. 

Ad 2 
Alle medlemmer har fået brev i e-Boks med kommunens beslutning om sammensætning af bestyrelsen for det kom-
mende digelag (Enø-Lungshave Kystbeskyttelseslaug), med 6 medlemmer valgt af digelaugets medlemmer og 1 repræ-
sentant fra Næstved Kommune. 
Bestyrelsens for Grundejerforeningen Enø Strand (GES) har fortsat den holdning, at foreningen bør have plads i dige-
laugets bestyrelse, og vi vil arbejde aktivt herfor. Det vil kræve opbakning fra medlemmerne samt aktiv deltagelse og 
fremmøde ved digelaugets stiftende generalforsamling på Grønnegade Kaserne den 9. september 2021. Da stemme-
retten udøves i forhold til det antal parter, som den enkelte grundejer er blevet pålagt ved partsfordelingen, så har 
GES’ medlemmer mange stemmer. En ¼ part = 1 stemme, hvilket betyder, at grundejere over kote 2 (½ part) har 2 
stemmer, grundejere under kote 2 (2 ½ part) har 10 stemmer og Strandvej 24-31 (8 ½ part) hver har 34 stemmer.  
Der kommer mere fra bestyrelsen senere vedrørende den stiftende generalforsamling i digelauget, man afsæt alle-
rede nu plads i kalenderen den 9. september. 
 
Ad 3 

Bestyrelsen har modtaget en del henvendelser fra medlemmer om trængsel omkring deres grunde, manglende frem-

kommelighed eller ønske om at regler i lokalplan 063 efterleves: ”Parkering foregår på egen matrikel, grunde større 

end 500 m2 skal etablere 2 P-pladser på egen grund, mens grunde mindre 500 m2 skal have 1 P-plads, idet dog grunde 

under 150 m2 friholdes og parkering henvises til angivet plads etableret af foreningen. Foreningens fællesarealer/ 

friarealer er overordnet ikke til parkering”   

Bestyrelsen arbejder med sagen, men erindrer også om tidligere udmeldinger om lokal dialog i de forskellige områder. 
Mere i referat fra bestyrelsesmødet. 
 
Ad 4 
Som tidligere annonceret så afholdes et arrangement med demonstration i brug af hjertestarteren søndag den 1. 
august kl. 10-12 ud for Strandvej 64 på gæsteparkeringen, hvor vores hjertestarter står. Så mød frem og bliv klogere 
og mere fortrolige i brug af en hjertestarter. 
 
Fra fratrædende formand Kurt Eriksen: 
”Tak for 12 års formandskab i Grundejerforeningen Enø Strand. Det har både været spændende og ind imellem udfor-
drende, at stå for foreningens ve og vel sammen med gennem alle årene positive og engagerede bestyrelsesmedlem-
mer. Nu god vind til Søren i formandsstolen, mens jeg med fuld kraft forsat arbejder for at få diget etableret og der-
med Enø Strand Grundejerforening sikret”. 
 
Mange hilsner 
Kurt og Søren 

http://enøstrand.dk/wp-content/uploads/2021/07/ReferatGF2021.pdf

