Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø
Referat fra bestyrelsesmøde lørdag 27.04.2019, kl. 8.00, afholdt på Karrebæk Fiskeri- og
bymuseum, Alleen 38 A, Karrebæksminde.
Møde indkaldt af HJ.

Deltager:
Formand: Hans Johansen:
Kasserer: Lars Hallgreen:
Sekretær: Ole Henriksen:
Bestyrelsesmedlem: Michael Sommer:
Bestyrelsesmedlem: Peder Rasmussen:

HJ
LH
OH
MS
PR

Referent

Dagsorden.
1. Godkendelse af sidste mødereferat fra 23.08.2018:
2. Orientering fra møder i Fællesudvalg, herunder Næstved Kommunes nye
affaldsordning samt digeprojektet og nyt fra Pumpelaug.
3. Projekt med fartdæmpning.
4. Vedligeholdelse af fællesarealer, div. byggeansøgninger fra medlemmer.
5. Økonomi
6. Planlægning af generalforsamling, valg, forslag m.m..
7. Næste møde
8. Eventuelt

Referat:
1. Godkendelse af sidste mødereferat fra 23.08.2019
Referater blev godkendt.

2. Orientering fra møder i Fællesudvalg, herunder Næstved
Kommunes nye affaldsordning samt dige projektet og nyt fra
Pumpelaug.
Affaldsordning
Det er blevet et problem at folk sætte affald ved siden af molokkerne, dette er en
gave til rotter, krager samt ræve der splitter det ad, bestyrelsen opfordre til vi i
fællesskab får dette stoppet.
OH kontakter Næstved kommune for evt. opsætning af forbudsskilte.
Endvidere understreges det, at affaldsøen er Næstved kommunes ansvar!

Dige projekt:
Der har været møde vedr. dige projektet, d. 8 april.
Status på dige projektet kan findes på Kommenenes hjemmeside ligeledes er der
indkaldt til borgermøde d. 8 maj.
Pumpelav:
Ingen nyheder.
Lokalplan:
Formanden for fællesudvalget opfordre til en fælles lokalplan for Enø.
Bestyrelsen blev enige om at vi ønsker at beholde vores lokalplan som den er.

3. Projekt med fartdæmpning.
Projektet med placering og type er nu godkendt af Næstved Kommune og politiet
dog skal ulovligt skilt med privat område ved indkørsel fjernes.
Der er indgået kontrakt med Safe Road for etableringen.

4. Vedligeholdelse af fællesarealer,
Enø strand grundejerforening har kontaktet bestyrelsen for et fælles udbud af
vedligeholdelsen, dette afslås af bestyrelsen da vi mener at nuværende niveau og
pris på vores græsslåning er passende.
Vores veje trænger til et service eftersyn OH kontakter Arkil for gennemgang og
pris.
Det opdateret ordensreglement blev godkendt.
OH og MS laver et service på badetrappe!

5. Økonomi
Budget/regnskab blev godkendt!
LH sørger for godkendelse af regnskab hos revisorer
Vedr. den forhøjet udgift ved vedligeholdelse er det fordi at der er betalt for 2 år.

6. Planlægning af generalforsamling, valg, forslag m.m..
LH fremsender budgetudkast for at imødekomme ønske om mere forberedelsestid
til generalforsamlingen.
Generalforsamling d. 7 Juli kl. 10.00 på Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum
HJ & PR er på valg! begge genopstiller!

7. Eventuelt

Intet!

