
Grundejerforeningen Strandgården –Enø 

Referat fra bestyrelsesmødeden 9. maj 2021 

Til stede var: Jørn M Jakobsen, Kim Larsen, Karl Aage Nielsen, Connie Lousø og Jens B. Hansen. Der 

var afbud fra Carsten Madsen Storgaard. 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 20. marts 2021 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Orientering fra formanden 

 Jørn kommenterede emnet vedr. foreningens strandegn mellem Strandagervej og 

fjorden, og skitserede 3 mulige scenarier for hvordan vi kommer videre. En mulig-

hed er at lade tagrørene stå uberørt, et andet er at tillade interesserede lodsejere 

bekoste beskæring og fjernelse af tagrørene, og endeligt at der etableres en fold 

hvor et mindre antal kvæg afgræsser arealet. Bestyrelsen enedes om at fremsætte 

ideen om kvægfolden som det ønskværdige forslag til generalforsamlingen.  

 

 Bestyrelsen har bekostet en undersøgelse af dræningsforholdene omkring den 

sydlige del af Strandrylevej og af vejTet ved Strandagervej/Enø Kystvej. Et modtaget 

løsningsforslag løber op i ca. 45.000 kr., og bestyrelsen besluttede at lade arbejdet 

iværksætte. Da Næstved kommune også har ansvar i området for så vidt angår 

vejafvanding fra Enø Kystvej skal der søges afholdt et fællesmøde med deltagelse af 

de involverede parter forud for arbejdets iværksættelse. Det skal endvidere 

undersøges hvad det vil koste at få opdateret det autoriserede kortmateriale for 

dræn- og transportledninger i området. 

 

3. Orientering fra kasserer. 

Det reviderede regnskab og forslaget til budget for 2022 blev indstillet til godkendelse på 

generalforsamlingen. 

 

4. Orientering fra Vej- og Parkudvalget 

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at aktivere en mere grøn profil, og besluttede som 

et forsøg at undlade kontinuerlig græsslåning på to arealer. Det drejer sig om arealet nord 

og syd for markvejen fra Strandagervej og ned til broen, samt i det frie areal mellem 

Strandskadevej og Strandagervej, dog således at markvejen holdes klippet ligesom et 

stiforløb langs grundene i bæltet mellem de to nævnte veje. Områderne forventes 

høhøstet en gang i eftersommeren. 

 

5. Dagsorden til generalforsamlingen 

Forslag til dagsorden den 5. juni blev gennemgået og godkendt til udsendelse. Udsendelse 

skal ske senest den 16. maj, og vil ske sammen med Nyhedsbrev nr. 69. 

 

 

 



6. Orientering fra Både- og Brolaug 

Broen blev udlagt den 8. maj, og arbejdet med den tidligere besluttede brorenovering 

iværksættes henover sommeren. 

 

7. Orientering fra Fællesudvalget 

Jørn orienterede kort om status for Digeprojektet hvor en 4 ugers høringsfase netop er 

afsluttet.  

Ligeledes orienterede Jørn om status for den nye Lokalplan der grundet en kombination af 

Corona, og meget stor travlhed på Næstved kommune, desværre er blevet forsinket. 

Forventes udsendt i høring i 1. kvartal 2022. Det er særdeles ærgerligt for de medlemmer 

som har ønske om byggeprojekter. 

 

8. Orientering fra Pumpelaug 

Ingen nyheder. 

 

9. Næste møde 

Næste møde bliver forventeligt afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

10. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

       Referent Jens B. Hansen 


