
 

 

Referat af bestyrelsesmøde Søndag d. 24. maj 2020 kl. 10.00-12.15 
Afholdt i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse 
 

Bestyrelsen: Robert Gergelyffy, Erik Nygård Kristensen (Erik NK) under pkt. 11&15-18, Erik Møller Hansen Erik MH), 

Roland Ipsen, Poul Schmidt, Tove Christensen (Tove Chr.),  

Øvrige Tove Buhl (Tove B). 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Referat fra bestyrelsesmødet 1.marts 2020 til underskrift. 

Referat underskrevet. 

  

3. Overtagelsesforretning (registrering af bestyrelse i Danske Bank) /kasserer og formand 

Begæringen til underskrift er fremsendt til Robert. 

Bestyrelsen skal hver især underskrive og der skal samtidig leveres kopi af sygesikring og foto-ID 

såsom kørekort.  

Robert medbringer dokumentet til næste bestyrelsesmøde til underskrift og bestyrelsen bedes 

medbringe den nødvendige dokumentation, så overdragelse af bankrettighederne og refusion af 

afkastskat kan effektueres. 

Robert er tovholder. 

 

4. Orientering og nyt fra formand. 

Busholdepladsen i krydset i Stillinge Strand omlægges til grønt område m legeplads 

Se under punktet Stranden 

Løb ifm. Strandfestivalen er aflyst og de tilmeldte har fået startgebyret retur. 

Strandfestival er også aflyst?? (Opdatering: Ja aflyst! Mindre arrangementer/aktiviteter overvejes) 

 

5. Orientering om medlemsstatus og økonomi / Kasserer. 

Der er pt. 198 medlemmer/10 restanter/1 æresmedlem(kontingentfri) 

Regnskabet for 2019 forelagt og godkendt. 

Revisionsmøde skal aftales med Hans Rynord og (Niels)Peter Dahl. 

Mogens og Erik NK klarer indkalder. 

Nås det ikke at få begges godkendelse inden udsendelse, så sendes det ud uden og fremlægges på 

generalforsamlingen i underskrevet form. 

Budget 2021 fremlagdes – der drøftedes beløbet for udgifter til aktiviteter men beløbet fastholdtes. 

Budget 2021 godkendt. 

 

6. Medlemshvervning til Hus & Grund / Poul 

Det er fortsat vigtigt at vi forsøger at få flere medlemmer.  

Medlemsfordelskortene udfases. 

Aftaler som fremover indgås skal kravet være medlemmernes egen dokumentation af at have betalt 

årets kontingent. 

Vores aftaler hos Grønvold og Cirkusland er ophørt 

Vores aftaler pt. er med 

• Stark 

• Dybkærgaard ved leje af cykler m. 

• Overfartsmuseum 

Der er behov for udvidelse af antallet af fordele 

Brainstorm gav følgende forslag, som Poul står for: 

• Busmuseet i Skælskør (Roland tjekker op) 

• Gerlev Legepark 

• Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum mellem Slagelse og Fuglebjerg  

• Panzer Museum East mellem Slagelse, Fuglebjerg og Sorø. 

Flere forslag er velkomne 

Vi har tidligere prøvet Birkegårdene, og Gerlev Legeark uden held. 

Tove bad om at blive opdateret hurtigt om ophørte /nye aftaler af hensyn til hjemmesiden. 
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7. Trafikforhold: Busprojekt /Erik NK.  

Kørsel af borgerbussen foretages af Egons Busser.  

Buskørslen er oprettet for at sørge for kørsel af elever til skolerne, og dertil kan andre borgere benytte 

sig af den. Det er gratis for alle at køre med den. 

Bussen starter kørsel 10. august. Samtidig nedlægges et par andre busruter – og foreløbig er der ikke 

fundet en løsning, som f.eks. dækker Næsby Strand. 

Busruten vil bestå af 2 busser som kører en rundtur fra Slagelse over Havrebjerg, Stillinge, Hejninge og 

tilbage til Slagelse. Hhv. omvendt rækkefølge. 

Man kan læse om bussen og ruten og hvem her: 

https://www.slagelse.dk/borger/trafik-veje-og-havne/trafik/bus-tog-og-faerge/borgerbussen-koerer-fra-

10-august-2020  

Der er også en konkurrence i gang om navngivning af busruten – frist er 8. juni 2020. 

 

8. Fibernet, status / Erik MH. og Roland 

Tilmeldte i Kongsmark og Drøsselbjerg samt i hvert fald medlemmer af bestyrelsen som har tilmeldt 

sig – bosiddende ved Stillinge har modtaget besked om, at der etableres fibernet.  

De områder, som hænger, er Kelstrup og Næsby strande. 

Punktet skal på næste dagsorden/ Robert 

 

9. Stranden       

Kommunens strandprojekt er: 

a. Tang 

Tangrydning/flytning er startet – bestyrelsen vil følge det tæt. Vil forsøge at få en 

snak/møde med kommunens ansvarlige, Lasse. 

b. Affald 

Fokus på affaldssorteringen fra kommunens side – bestyrelsen følger også dette tæt. 

c. Krydset Stillingevej og Drøsselbjergvej/Kongsmarkvej 

Krydset/Bussløjfen ombygges til grønt område med legeplads, og bussens 

stoppesteder er flyttet til Stillingevej. 

Der er etableret ”bump” omkring den offentlige P-plads v Stillinge Strand. 

Navn på den nye plads? 

d. Vejbelægning Drøsselbjergvej/Kongsmarkvej 

Vi arbejder fortsat på at man ifm. Ny belægning (som jo nok skal foretages før Tour 

de France næste år) ændrer vejene til 2-i-en veje. Robert kontakter Lokalrådet 

Stillinge/Hejninge. 

Ny toiletbygning muligvis med brusemulighed er under etablering. 

Forslag om, at kommunen også etablerer toilet ved P pladsen på Stillingevej. 

Medtages ifm. henvendelse om vejbelægning. Robert. 

 

10. Informationsskabe, Facebook og Hjemmeside / Tove og Robert 

a. Indhold info-skabe. 

Robert foreslog at der opsattes noget mere farvestrålende orientering om foreningen i 

skabene. Robert tjekker selv op. 

b. Ny hjemmeside / Tove B 

Den nye hjemmeside fik ros og ”grønt lys” for at blive ”søsat” – Tove B sørger for dette 

snarest sammen med hendes søn, Steffen, som har udarbejdet ”skelettet” og indført en del 

af indholdet fra den gamle side. 

Foreningen betænker Steffen med et par flasker for hans indsats. 

c. Videresendelse af mails fra Facebook hhv. foreningens e-mail. 

Videresendelse af mails fra foreningens mail sker fremadrettet til Formand, næstformand, 

kasserer og Mogens samt Tove B retter til. 

 

11. Nyt fra Lokalrådet / Erik NK 

Picnic koncert i Stillinge ifm. Strandfestivalen er aflyst. 

 

12. Sankt Bål 2020 (Tirsdag 23.juni)  

Foreningen står heller ikke i 2020 for Sct. Hansbål.  

Arne har meldt sig som interesseret, Dorte Winter har vi ikke hørt yderligere fra, og der har ikke været 

yderligere interesserede i at være med til det. Det vurderes derfor for et for stort arbejde. 

Arne skal have besked. 

Bål i 2021 vurderes af bestyrelsen i forhold til næste års aktiviteter. 

  

https://www.slagelse.dk/borger/trafik-veje-og-havne/trafik/bus-tog-og-faerge/borgerbussen-koerer-fra-10-august-2020
https://www.slagelse.dk/borger/trafik-veje-og-havne/trafik/bus-tog-og-faerge/borgerbussen-koerer-fra-10-august-2020
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13. Planlægning Generalforsamling søndag den 12.juli 2021. 

Tidspunkt: Den 12. juli 2020 kl. 10. 

Indkaldelse: Robert udarbejder forslag, det skal i forbindelse med indkaldelsen oplyses om, at vi ikke 

står for Sct. Hansbål i 2020. 

Indkaldelsen sendes til bestyrelsen snarest til tjek. 

Den endelige dagsorden med materialer og opkrævning af kontingent udsender Mogens pr. mail hhv. 

pr. brev til medlemmer uden registreret mailadresse – senest allerførst i juni. 

Sted: Huset i Stillinge om muligt/Erik tjekker op. 

Fortæring: kaffe, the, øl og vand samt madder/snitter m ost/pølse udefra /Roland tjekker med Min 

Købmand v Stillinge hhv. Retro Food. 

 

14. Strandfestival 2020 (1. og 2.august 2020) / Fælles 

Tove B havde set, at Strandfestivalen var aflyst. Andre var ikke klar over dette, hvorfor der var tvivl. 

Roland har efterfølgende vores møde fået oplyst, at Festivalen er aflyst, og at man overvejer mindre 

arrangementer/aktiviteter, som dog grundet Corona-stop for fysiske møder ikke er drøftet nærmere 

endnu. 

 

15. Åben for tilføjelser 

Ingen tilføjelser. 

 

16. Bordet rundt 

Rolands indbetalinger fra Strandfestival 2019 tjekkedes op. 

Det drøftedes om FIBIA skulle inviteres til generalforsamlingen.  

Vi besluttede, at FIBIA skulle indgå i snakken på generalforsamlingen. 

Ingen yderligere bemærkninger 

 

17. Eventuelt. 

Intet yderligere. 

 

18. Næste møde 

Robert indkalder 

Dato: 28. juni 2020 kl. 10-11.30 

Sted: Tove Kongsmarkvej 21, Stillinge 

Punkter udover standardpunkter. 

• Forberedelse generalforsamling 

• Fibernet 

 

 

Med venlig hilsen Tove B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


