Referat af bestyrelsesmøde Søndag d. 28.juni 2020 kl. 10.
Kongsmarkvej 21, Stillinge Strand
Til stede:
Bestyrelsen: Robert Gergelyffy, Erik Nygård Kristensen (Erik NK), Erik Møller Hansen Erik MH),
Tove Christensen (Tove Chr.),
Øvrige
Tove Buhl (Tove B).
1.

Godkendelse af dagsorden. /Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 24. maj 2020. /Godkendt og underskrevet.

3.

Overtagelsesforretning:
”Hvert bestyrelsesmedlem medbringer fotokopi af sundhedskort + billedlegitimation / kasserer
og formand.”
Overtagelsesforretningen er udsat til efter generalforsamlingen grundet den forestående
generalforsamling, hvor der igen vil være nye medlemmer af bestyrelsen, og hvor kasserer
Erik N afgår.

4.

Orientering og nyt fra formand.
Udkast til fællesskrivelse sammen med Lokalrådet omkring stranden, veje m.m.
Robert gennemgik indholdet i den foreslåede skrivelse, og kunne fortælle, at Lokalrådet p.t.
prioriterer cykelsti og vejenes generelle sikkerhed. Derfor kunne de indgå i den del, som
omhandler vejbelægning, men vores øvrige punkter, ville de ikke blande ind i det lige nu.
Det foresloges, at vi anvendte skrivelsen som en udtalelse /åbent brev til kommunen fra vores
generalforsamling.

5.

Trafikforhold: Busprojekt /Erik N.
Erik N orienterede om busprojektet ”FRIBUSSEN”, som er en bus, som er gratis at køre med, og
hvor man kan stå på undervejs ved blot at vinke den ind til siden. Erik N deltager i en introfilm
om bussen, som kommunen står for.
Læs om den og se køreplanen her: https://www.slagelse.dk/borger/trafik-veje-oghavne/trafik/bus-tog-og-faerge/fribussen-koereplanen
Fribussen består af to busser, som afgår samtidig fra Slagelse Station og kører fra Slagelse over
Hejninge, Stillinge, Havrebjerg og til Slagelse henholdsvis modsatte retning fra Slagelse over
Havrebjerg, Stillinge og Hejninge og til Slagelse.
Kørslen starter i august, men efterlader beboerne langs Kongsmark, Kelstrup og Næsby Strande
uden offentlig daglig transport til Slagelse, da bus 438 stopper.
Det skal dog nævnes, at Slagelse Kommune i forvejen også er med i ordningen FLEXTUR, hvor
man kan bestille transport efter behov, dog skal transporten bestilles to timer før, man ønsker at
blive transporteret.
Læs om denne ordning her: https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/flextur
Læs om underskrift indsamling til fordel for Frølunde her:
https://www.skrivunder.net/nej_til_nedlagning_af_bus_438_i_slagelse_kommune?fbclid=IwAR
2nPnsqOyRhfXK38H6jvSwukx7iSVFGYduW1fmXjcSTXo7TYCzS5k8IenU
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6.

Informationsskabe, Facebook og Hjemmeside / Tove og Robert
- Plakat til info-skabene / Robert
Robert havde fremsendt forslag til bestyrelsen, som drøftedes.
Det drøftedes, at en bedre ide til ”liv” i informations skabene kunne være at skifte opslag og
emne for opslagene – f.eks. beskæring af buskadser – støj fra haveredskaber – støj – høj
musik fra naboer og fra strand, uhensigtsmæssig parkering og lignende.
Robert arbejder videre med det.
-

Ny hjemmeside / Tove
Hjemmesiden er nu oppe at køre. Der var et par bemærkninger til selve opsætningen og
vanskeligheden ved at finde nogle af oplysningerne blandt andet oplysninger om bestyrelsen,
som godt nok var på forsiden, men fremkom gemt, da muligheden først sås ved scrolle nedad
på siden.
Der efterlystes også billede af formanden, idet eneste billede er det med æresmedlemmet
Anna. Måske kunne ønskes billeder af hele bestyrelsen??
Tove kigger på hjemmesiden, og ser, hvad hun kan gøre ved det den manglende synlighed af
bestyrelsen.
Det er fortsat vigtigt, at I melder ind, hvad I synes, der mangler, eller er uhensigtsmæssigt.

7.

Nyt fra Lokalrådet / Erik N.
Der har ikke været møder i perioden.

8.

Planlægning Generalforsamling søndag den 12.juli
Praktiske ting:
Lokale OK – H&G har det fra kl. 9-13.
Der skal være mulighed for god plads
Der skal være håndsprit til rådighed.
Fortæring skal være indpakket individuelt aht. Corona.
Ansvarlige for fortæring:
Retro kunne ikke levere det ønskede.
Kaffe, the, mælk, sukker, servietter, krus, servietter vand på flaske, sodavand og øl: Robert
Muffins eller lign. 50 stk. nemt fortærbart og individuelt indpakket: Tove Chr. sørger så vidt
muligt for dette.
Dagsordenen blev gennemgået.
Der blev spurgt til, om Lokalråds repræsentant var inviteret – det er ikke tilfældet.
Robert forestår Præsentation af bestyrelsen og personer omkring den ifm. velkomst.
Dirigent - Erik M stiller sig til rådighed. Referent - Tove B stiller sig til rådighed.
Formandens beretning – vil her nævne det positive samarbejde med lokalrådet.
Forslag – bestyrelsen udarbejder forslag til udtalelse/åbent brev: Robert, Erik M og hvis Roland
gerne vil, så også ham.
Vedr. valgene, så stiller Erik N gerne op som suppleant, så kan han fortsat være bindeled fra
Lokalrådet til H&G.
Valg bestyrelse - Udover Tove Chr., så mangler en kandidat – alle må gerne spørge rundt.
Der er i denne forbindelse også spørgsmålet om, hvorvidt Mogens vil fortsætte med
bogholdnings og medlemsregistertjansen. Vi er bundet op af vores love, hvoraf det fremgår, at
kassereren har ansvar for begge opgaver. Robert spørger Mogens.
Valg af Bestyrelsessuppleanter- her mangler vi en kandidat, såfremt Dorthe ikke genopstiller.
Revisor suppleant: Her mangler en kandidat

9.

Strandfestival 2020: Det er blevet oplyst, at Strandfestivalen i år er aflyst.
Måske bliver der et mindre arrangement afhængig af forsamlingstilladelser.
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10.

Åben for tilføjelser.
Faste punkter fremover:
- Fibernet /Erik M
- Sct. Hans bål/arrangement – Robert har fået flere henvendelser vedr. bål.

11.

Bordet rundt.
Robert har fået henvendelse vedr. opstilling af stor vindmøllepark ved Sjællands nordvestkyst
Det berører ikke umiddelbart vores område, men blot til vores orientering.

12.

Eventuelt.
Intet.

13.

Næste mødedato. Søndag den 23.august 2020 foreslås.
Vedtaget med forbehold for nyvalgt bestyrelses holdning.

Med venlig hilsen Tove Buhl
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