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Referat af bestyrelsesmøde i Hus og Grund søndag d. 26.juli 2020 kl. 10.00-12. 

Sted: Erik Møller Hansen, Kongsmarkvej 8, Stillinge Strand 
Til stede:  
Bestyrelse: Robert Gergelyffy, Roland Ipsen, Erik Møller Hansen Erik MH), Tove Christensen (Tove Chr.), 

Kurt Adrian 
Suppleanter: Ingen 
Øvrige Mogens Pihl og Tove Buhl (Tove B). 

  
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden.  
Dagsorden godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2020 og bestyrelsesmøde 28.juni 2020. 

Referat bestyrelsesmøde 28. juni godkendt og underskrevet. 
Referat sættes på hjemmeside 
Referat generalforsamling drøftet, godkendt og underskrevet. 
Referat udsendes til medlemmer og sættes på hjemmeside. 

  
3. Planlægge overtagelsesforretning (registrering af bestyrelse i Danske Bank) /kasserer og 

formand 
De relevante bilag indsamledes. 
Den relevante blanket blev udfyldt af bestyrelsesmedlemmerne. 
Mogens sørger for det videre nødvendige med banken. 
 

4. Opfølgning på generalforsamling 2020. 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Formand Robert Gergelyffy. 
Næstformand Roland Ipsen.  
Kasserer (og medlemsregister) Tove Christensen. 
Ordinært bestyrelsesmedlem Erik Møller Hansen.  
Ordinært bestyrelsesmedlem Kurt Adrian. 
Suppleant Poul Schmidt 
Suppleant Erik Nygaard Kristensen. 
 
Indkaldelse til bestyrelsesmøder:  
Robert indkalder bestyrelse og bestyrelsessuppleanter til bestyrelsesmøder og disse 
modtager referat til godkendelse.  
Godkendte referater lægges på hjemmesiden, hvor alle kan orientere sig indholdet. 
 
De forskellige punkter bragt op under generalforsamlingen drøftedes: 
- Stillinge Strandvej 

Omkring bump, så er det et ret højt bump der er ved Skovhuset Is, men ikke umuligt at 
passere – Cirkus Is havde ønsket det placeret ved Cirkus is, her er et mindre bump 
anlagt. Denne problemstilling blander vi os ikke i p.t. 
Begrænsning af kørsel på Stillinge Strandvej- det ser ud til, at der allerede er skiltet 
med uvedkommende kørsel forbudt.  
Bestyrelsen arbejder videre med problematikken om trafikken på vejen. 

- Legeplads. Legepladsen besigtiget dd. og legeredskaber er fundet OK 
Udsagn om brokker i bunden af sandkasserne er ikke undersøgt. 
. (oplysning modtaget efter mødet) 

- Tude Å – link til oplysninger er indsat i referat fra generalforsamlingen. 
Om vi kan gøre mere, er under overvejelse. 
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- Salg af ulovlige stoffer på stranden – Foreningens anbefaling - Kontakt politiet, når det 
ses.  

- Campister – vi er ikke bekendt med reglerne, men kontakt politiet, hvis det er til gene 
- Støj på stranden Støjen er netop i år et særligt problem, som vi ikke forventer at 

opleve i samme omfang næste år, men – kontakt evt. de støjende – dog kun hvis man 
føler sig tryg ved det – ellers kontakt politiet. 
Bestyrelsen overvejer at arbejde for skiltning om støjende adfærd på stranden i lighed 
med hvad der er opsat f.eks. på Københavnske pladser. 
 

5. Prioritering af opgaver for det kommende år. 
Formandsopgaver Robert  
Næstformandsopgaver Roland Ipsen 
Kontering-regnskab og medlemsregister Tove Christensen /Mogens fortsætter og oplærer 
Tove Chr. frem til udgangen af 2020, hvorefter Tove Chr overtager arbejdet fuldt ud. 
Kontakt til FIBIA/Fibernet Erik Møller Hansen 
Markedsføringsudvalgsmedlem - suppleant Poul Schmidt. 
Kontakt til Lokalråd og følger i FRIbus følgegruppe - suppleant Erik Nygaard Kristensen. 
Informationsskabe: Robert opdaterer 
Webside - Tove B opdaterer 
Facebookside Tove B og Robert G opdaterer. 
 
Prioritet 1: Vejene 
2minus1 vej på Kongsmarksvej og Drøsselbjergvej 
Kurt, som i anden forbindelse er kendt med Willum Christensen i byråd og udvalg og Pia 
Nielsen i forvaltningen viderebringer kopi af godkendt generalforsamlingsreferat til Willum 
Christensen med forespørgsel til tids- og renoveringsplaner for og evt. ændring af 
Kongsmarkvej/Drøsselbjergvej til 2minus1 vej.  
Robert sender den hidtidige kommunikation omkring veje til Kurt, som forberedelse til 
snak med Willum Christensen. 

 
Prioritet 2: Stillinge krydset, forhold omkring busholdeplads og begrænsning af kørsel på 
Stillinge Strandvej. Beboerkørsel og ærindekørsel undtaget. 
Robert skriver til kommunen for at få status på arbejdet her. 
  
Prioritet 3: Markedsføring/medlemshvervning 
Kurt havde noteret sig at medlemmerne i høj grad befandt sig omkring Stillinge Strand 
Så en indsats i øvrige områder, anses for at være af værdi. 
 
Prioritet 4: Fribus/Flexbus. Bestyrelsen følger projektet nøje, da det kan konstateres, at 
Næsby Strand er efterladt uden bus overhovedet og at Keldstup og en stor del af 
Kongsmark er efterladt uden busser tidligt om morgenen og om aftenen samt i skoleferier.  
Fribussen betjener fortrinsvis elever, som skal til fra Slagelse, Hejninge, Stillinge og 
Havrebjerg. Alle andre borgere kan dog også bruge bussen – Børnene har faste af og 
påstigningssteder, men andre kan blot vinke bussen ind, hvis man vil med. 
Robert retter henvendelse til Projektledelsen angående manglende busdækning af Næsby 
Strand. 
 

6. Stranden - fortsat et fokuspunkt 
a. Kommunens strandprojekt, tangsag, renholdelse /alle 

Der har i år været meget tang ved stranden. De sidste par uger har det været 
nødvendigt at fjerne det helt.  
Bestyrelsen er i kontakt med Lasse Fjeldsted, Entreprenørservice, hvis der er 
problemer". 
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b. Lyd på stranden – vi ser tiden an, måske er problemet langt mindre næste år. 
 
 

7. Informationsskabe, Indhold info-skabe 
Robert udfærdiger skrivelse om beskæring og indsætter i skabene 

 
Facebook – Foreningen har nu 194 venner 
 
Hjemmeside. – der er kun en aktiv fordelsaftale på hjemmesiden, ikke god reklame for 
foreningen – håber flere aftaler snart indgås. Poul. 
Bestyrelsen opfordres til generelt at give besked til Tove B, hvis man opdager fejl på 
siden.  
 
Mailbox:  
Modtaget mail videresendes pt. Automatisk til Robert, Roland, Mogens og Tove. 
Mange medlemmer indmelder sig via mailboxen hg@husoggrund.dk  
Robert fremsender standardmail/-brev med velkomst. Teksten er vedhæftet referatet. 
 

8. Fibernet 
Intet nyt p.t. – forventninger om, at der er. givet gravetilladelse til nytår 2021 
Erik M kontakter FIBIA igen efter sommerferien, for at høre, hvad status og planer er. 
Grundejere anbefales at gå sammen i mindre grupper ifm syn før og efter/arbejdets 
udførelse. 
Flere havde gode erfaringer med FIBIA’s gravearbejde andre steder. 

 
9. Lokalrådet 

Kurt udtrykte, at han kunne være interesseret i at gå ind i Lokalrådet. 
Der var i øvrigt undren over, at Lokalrådet tilsyneladende ikke reagerer på den manglende 
busdækning i f m fribussen. 
 

10. Åben for tilføjelser 
Omkring gruppen for marketing og medlemshvervning/fordelsaftaler, så kan der gerne 
bruges ekstra arbejdskraft i den arbejdsgruppe. 

 
11. Bordet rundt 

Opdateret adresseliste – Tove B udarbejder, da den også skal bruges til hjemmesiden 
Oplysninger, man gerne vil have på adresselisten må gerne fremsendes til Tove B, hvis 
oplysningerne ikke allerede figurerer på hjemmesiden. 
 
Næste møder: 
Søndag den 13. september 2020 kl. 10-ca 12 hos Robert på Havesangervej 6. 
(Efterfølgende afbud meddelt fra Roland Ipsen.) 
Søndag den 15. november 2020 kl. 17 – møde af 1-2 timers varighed og efterfølgende 
spisning. 
Spisested aftales senere. 

 
12. Eventuelt. 

Intet. 
 
For referat Tove Buhl 
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Tekst velkomstmail/-brev nye medlemmer 
 
 
 
 
Kære ”nye medlem” 
 
Velkommen til vores grundejerforening, som repræsenterer alle grundejere i området fra 
Bildsø til Næsby strande. 
På vores hjemmeside www.husoggrund.dk kan du læse om, hvad vi arbejder med og for. 
Ligesom du kan følge med i aktiviteter i område, som kommer til vores kendskab. 
Vi har også en side på FaceBook, hvor vi forsøger at holde vores medlemmer orienteret og 
opdateret med tiltag og aktiviteter i området. 
Du vil høre fra foreningen, når din indbetaling er registreret. 
 
Mvh  
på vegne af Hus og Grunds bestyrelse 
Robert Gergelyffy 

 
 


