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Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 2022 
Afholdt: 25-01-2022 kl. 15.00 – 17.30 Næstved Kommunes Administrationsbygning 

Deltagere:  Kurt Eriksen, Troels Karlog, Henrik Have, Ole Franke, Kent Filt, Henning Møller, Benny 

Dalsgård Kristensen og John Kryger.  

Fraværende: Signe Krog Nielsen 

Dagsorden: 

1. Kort Status på projektet indtil nu. 
 
2.  Gennemgang af udbudsmaterialet leveret af NIRAS 
 
3. Eventuelt 
 
4. Næste møde 
 

1. Velkomst og kort opdatering.  

Kurt bød velkommen til mødet og gav en kort opdatering siden sidst: 

− Der er nu indgået aftale med Danske Bank og sikkerhedsnøgler er modtaget. Nu mangler der 
kun overførsel af penge til kontoen fra Næstved Kommune. Dette forventes i februar 2021 jvnf. 
notat fra Næstved Kommune.  

− Forsikringsaftale med Beierholm er klar til underskrift af bestyrelsen. Dokumentet blev 
underskrevet på mødet.. 

− Hjemmesiden er i funktion og der arbejdes på at gøre den kendt for søgemaskinerne. Vi 
kommunikerer direkte med de enkelte grundejerforeninger og sender dem vores referat samt 
beder dem informere deres medlemmer direkte. Der var også debat om at oprette en Facebook 
side hvor vi kan informere alle om projektet og dets fremdrift. Det besluttes nærmere på næste 
møde. Kent informerede om at Vinterbaderklubben er informeret. Vi inkluderer dem i vores 
direkte kommunikation.  
 

2. Gennemgang af udbudsmaterialet 

Det nyeste og sidste udkast til udbudsmaterialet fra NIRAS blev gennemgået. Der var et par 
kommentarer til manglende rettelser som blev diskuteret på sidste møde. Troels noterede disse mangler 
og tager kontakt med NIRAS således at udbudsmaterialer bliver korrekt. Det handler om specifikke 
bemærkning til projektet omkring Enø Kystvej 121 og 123. Der var også bemærkning om kravet til 
sikkerhedsstillelse hvor der skal tages forbehold for at kommunegarantien falder på plads. 

Tidsplanen er at materialet sendes i udbud til 6 underleverandører den 1. februar 2022. Der er 
besigtigelse med udbyderne om projektet den 22. februar 2022. Tilbud modtages og åbnes den 22. 
marts. NIRAS gennemser og regner på de modtagne tilbud og udvælgelse af leverandør sker inden den 
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25.03.2022. Herefter indgås der de endelige aftaler med den valgte leverandør. Det faktiske arbejde på 
diget kan igangsættes efter sommeren 2022.  

3. Eventuelt og næste møde 

Tidsplanen lægger de næste møder i bestyrelsen fast.  

Næste bestyrelsesmøde er ved modtagelsen og åbningen af tilbud den 22. marts 12-18 på 3F 

Kursuscenteret. 

Herefter mødes bestyrelsen igen til udvælgelse af underleverandør den 25. marts kl. 12 på 3F 

kursuscenteret. 

Der skal afholdes generalforsamling i juni 2022. Valgprocessen og vedtægterne skal gennemgås inden 

der indkaldes til generalforsamlingen. Troels og Kurt undersøger de juridiske detaljer med Signe Krog 

Nielsen. Indkaldelse til generalforsamlingen tages op på næste møde. 

Referat udsendt til godkendelse 27-01-2022 

John Kryger 

 


