
Grundejerforeningen Lille Strandgaard, Femø

Referat fra generalforsamlingen på Femø kro lørdag d. 19. oktober 2013

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og takkede for den gode indsats omkring optagning af 
badebroen.

1. Susanne Lundvald blev valgt til dirigent, og det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt.

2. Formandens beretning. Se formandens beretning. Bemærkninger: Tilfredshed med reparation af 
vejene.  Bestyrelsen vil foranstalte, at de eksisterende bump graves fri, og at der etableres flere, da 
de dels kan være medvirkende til, at hastighedsgrænsen på 20 km bliver overholdt, dels at 
støvmængden minimeres ved kørsel på vejene, da det er til gene for de huse, der ligger ud dertil. 
Der var enighed om at anbefale fremsendelse af en udtalelse fra Generalforsamlingen til Lolland 
Kommune om færgefartens fremtid. Se vedlagte udtalelse.
Formandens beretning blev godkendt som en fin og fyldestgørende beretning.

3. Kasserer Vita Gundborg fremlagde regnskabet for grundejerforeningen, som blev godkendt. På 
baggrund af nogle grundejeres problemer med at modtage kontingentopkrævninger, både i form af 
mails og alm. post, oplyste bestyrelsen, at den ville undersøge sagen for at finde en mere sikker 
opkrævningsmetode.

4.  Vita Gundborg gennemgik regnskabet for Vandværket. Der blev spurgt til, hvorfor beløbet til 
hensættelse på de 30.000 kr. i regnskabet var ændret fra de 40.000 kr. fra sidste år. Bestyrelsen 
beklagede, at der simpelthen var sket en fejl. Regnskabet blev godkendt på trods af fejlen.

5. A. Forslaget til etablering af nødforsyning af vand blev godkendt. Herunder at hensætte 30.000 kr. 
Bemærkninger: Vandet i Ll. Strandgaards Vandværk er af høj kvalitet.     
B. Forslaget om at etablere digital aflæsning af vandmængden blev godkendt.

6. Forslaget fra Lone og Finn Løndahl om bevarelse af fælles strandeng ved fælles beskæring af tjørn, 
mirabeller, vilde roser og andre selvsåede buske og træer, der ikke hører hjemme på strandengen 
blev vedtaget. Der blev nedsat et udvalg til at tage sig af planlægningen af beskæringerne:  Birgitte 
Dahl Iversen, Vibeke Dahl Thomsen og Ann-Mari Aggergaard. Udvalget tager meget gerne imod 
flere medlemmer. Måske kan første beskæring finde sted allerede i påsken/pinsen, hvis fuglene ikke 
er gået i gang med redebyggeriet på det tidspunkt.  Ellers vil beskæringerne finde sted under 
nedtagning af badebroen i oktober.

7. Det forelagte budget for Grundejerforeningen blev godkendt, inkl. uændret kontingent.



8. Det fremlagte budget for Vandværket blev godkendt, inkl. uændret kontingent. Bemærkninger: Der 
blev udtrykt taknemmelighed over for Ole Smed, som nytårsaften trådte til med sin hjælp, da 
vandværket svigtede.

9. Både Stig V.S. Hansen og Erik Andersen blev genvalgt.

10. Peter Roslyng(genvalg) og Vibeke Dahl Thomsen blev valgt til bestyrelsessuppleanter.

11. Til revisorer blev Vivi Andersen og Hans Nielsen genvalgt.

12. Eventuelt. Flere grundejere har oplevet rod omkring deres skorstensfejerregninger. Jørgen Larsen vil
gerne kontaktes af de pågældende, inden han følger op overfor firmaet, der udsender regninger.  De
fleste ejere af campingvogne har efterkommet henstillingerne om at fjerne dem. De sidste vil 
modtage endnu en henstilling. Refa, som står for tømning af vores affald, har forskellige størrelser af
affaldsbeholdere med forskellige priser. Det skal vi lige være opmærksomme på. Der blev udtrykt 
ønske om, at vores fælles udhængsskab bliver redigeret, så det kun kommer til at indeholde 
relevante informationer for sommerhusområdet. Det vil Bestyrelsen tage sig af.

Referent: Vibeke Dahl Thomsen


