
 
 

Bestyrelsesmøde - referat 
   

Søndag d. 13.september 2020 kl. 10.00- ca.12.00  
Sted: Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse 
 

Til stede:  Erik Møller Hansen (Erik MH), Tove Christensen (Tove Chr.), Kurt Adrian, Erik Nygaard Kristensen 
(Erik NK, suppleant), Robert Gergelyffy (referent). 

Afbud: Tove Buhl (webmaster), Roland Ipsen, Poul Schmidt (suppleant). 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Referat fra bestyrelsesmødet 26.juli 2020 til underskrift. 
Referat bestyrelsesmøde 26.juli blev underskrevet. 
Referatet sættes på hjemmeside 
 

3. Orientering og nyt fra formand: Kontakt til Fribusprojektet, Projekt buskrydset Stillinge (se punkt 8c) 
Fribusprojektet, Erik NK: Erik er med i projektets følgegruppe og oplyser: Følgegruppen og 
Forvaltningen er opmærksomme på, at busbetjeningen sydpå er mangelfuld (Næsby-Kelstrup-
Kongsmark). Følgegruppens næste møde er 16/9-20, hvor der skal gøres status. 
 
Projekt buskrydset Stillinge: Der er mange tiltag i gang fra Slagelse Kommunes side: Toiletbygning, 
begrænsning af færdsel fra kryds til strand, færdiggørelse af de rekreative områder ved krydset. 
Angående den endelige placering af budholdestoppesteder, formodes udfaldet af projekt Fribussen at 
blive inddraget. 
 
Hus & Grund følger projekterne. 

 
4. Orientering om medlemsstatus og økonomi  / Kasserer 

Intet nyt. Tove Chr. er under introduktion til overtagelse af kassereropgaverne (medlemskartotek og 
økonomi) fra Mogens Pihl. 
 

5. Medlemshvervning til Hus & Grund  
a. Fordelsaftaler 

P.t. er der en aftale med Overfartsmusset på Korsør Rev. 
Der skal søges afklaret, om vi kan få en aftale med XL/Grønvold og Schou Trælast, Slagelse . . 
Robert kontakter Poul Schmidt. 

 
6. Trafikforhold: Busprojekt /Erik N.: 

Se under punkt 3. 
 

7. Fibernet, status / Erik M. og Roland 
Der er i sensommeren udsendt information fra leverandøren Fibia til de tilmeldte husstande. 
Intet nyt. Projektet følges. 

 
8. Stranden / fælles  

Ved Bildsø Strand efterspørges grillsteder af hensyn til brandsikkerheden ved skoven. 
a. Tang 

Bestyrelsen udtrykker tilfredsheds med Kommunens lydhørhed omkring vores forslag til 
omfanget af tangrensning, bortkørsel m.m.  
Affald 

Intet nyt. 
b. Krydset Stillingevej og Drøsselbjergvej/Kongsmarkvej 

Se under punkt 3. 
c.  Trafiksikkerhed: Drøsselbjergvej/Kongsmarkvej / Kurt 

Bestyrelsen har i august rettet henvendelse til Trafiksikkerhedsudvalget for Slagelse 
Kommune. Vi opfordrer til en kraftig og tiltrængt forbedring af trafikforholdene med fokus 
på sikkerheden for de bløde trafikanter. Vi foreslår som løsning en ”2-minus-1 vej”, hvilket 



 
bør koordineres med forbedringen af belægningen efter kloakering og det forestående 
gravearbejde i forbindelse med etablering af fibernet. 
Plan: 
Opfølgning på forslaget med henvendelse til Trafiksikkerhedsudvalget efter udvalgets næste 
møde. 
Robert skriver til Lokalrådet for Hejninge med opfordring til en lignende henvendelse til 
Trafiksikkerhedsrådet. 
 

9. Informationsskabe, Facebook og Hjemmeside / Tove og Robert 
a. Indhold info-skabe. 

Robert udfærdiger opslag ”Obs beskæring af beplantning ud mod vej”. 
b. Hjemmeside / Tove Buhl 

Alene navne og kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne offentliggøres på 
hjemmesiden. Alle fem bestyrelsesmedlemmer har givet tilladelse. 

c. Netavis Sjællandske / Robert 
Webmaster og bestyrelsesmedlemmer kan få adgang. 

 
10. Nyt fra Lokalrådet / Erik N. 

Aftaler: Robert retter henvendelse til Lokalrådet ved Kirsten Lambert med henblik på gensidig 
orientering via bestyrelsesreferater for på den måde at koordinere og styrke samarbejdet. 
 

11. Sankt Bål 2021   
Diskuteret. Arrangementet er forbundet med en betydelig arbejdsindsats.  
Punktet tages på igen til endelig afklaring. 
 

12. Åben for tilføjelser 
Hvervning af nye medlemmer: 
Der diskuteres etablering af en slags paraplyorganisation for grundejerforeningerne langs strandene, 
med det formål at tale med en endnu stærkere stemme overfor eks. Myndighederne. 
Aftaler: Erik MH udfærdiger til næste bestyrelsesmøde et oplæg. Med udgangspunkt i 
fibernetsprojekts store interesse fra de fleste grundejerforeninger i området, lægges op til at Hus & 
Grund kan være koordinator i forhold til fælles udvalgt emner. 

 
13. Bordet rundt 

Opmærksomheden henledes på en artikel i Sjællandske3/9 2020 ”Turismemilliarder skal løfte 
Destination Sjælland”, som beskriver en ny udviklingsplan for turismen på Vest-og Norvestsjælland. 

 
14. Eventuelt. 

Intet. 
 
15. Næste mødedato  

Den 15/11 2020 kl. 17.00 på Rib House, Gammel Torv 1C, Slagelse, afholdes årets sidste 
bestyrelsesmøde. Der vil være et let traktement. Formand og næstformand står for indkaldelse. 

 
Med venlig hilsen Robert Gergelyffy 
 
 

 


