Referat af Bestyrelsesmøde Søndag 15.november 2020 kl. 10-12.
I HUSET, Bildsøvej 74C – Kr. Stillinge, 4200 Slagelse.
Til stede:
Afbud:

Robert Gergelyffy, Roland Ipsen, Erik Møller Hansen (Erik MH), Erik Nygaard
Kristensen (Erik NK), Tove Christensen (Tove Chr.), Tove Buhl (Tove B), Poul Schmidt.
Kurt Adrian, Mogens Pihl (regnskab)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Referat fra bestyrelsesmødet 13.september 2020 til underskrift.
Referat underskrevet.
3. Evt. nyt fra udvalg og følgegrupper:
a. Vejene (Kurt/Robert)
Brev fra H&G - med støtte fra Lokalråd og Grundejerforening Egebækvej – er sendt
til Trafiksikkerhedsudvalget, Slagelse Kommune, som har givet positiv
tilbagemelding. Udvalget er obs. på vores ønsker.
Vejene er nu på dagsordenen på to møder mellem Lokalrådet og Slagelse kommune:
1) Møde den 25. november 2020 kl. 15.30 (datoen er efter bestyrelsesmødet flyttet
fra 17.nov. Bestyrelsen blev orienteret) med Willum Christensen, formand for
Erhverv og teknikudvalget, Slagelse Kommune. Lokalrådet og repræsentanter for
Hus og Grund deltager.
Udover vejene /kvalitet og 2-1-vej på Drøsselbjergvej og Kongsmarksvej, er der
bålplads ved Bildsø Skov på dagsordenen.
Vi vil her igen fremføre behovet og ønsket om 2-1-vej fra Bildsø til forbi Kelstrup
Strand, dvs. på strækningen, hvor der pt. er 40 km’s fartbegrænsning.
Robert laver et udsnit af området til mødet, som medbringes i papirudgave.
2) Møde mellem Lokalrådet og borgmesteren den 2. december 2020.
Emner på dagsordenen er
- Trafiksikkerhed herunder Drøsselbjergvej og Kongsmarksvej
- Renovering ved Stillinge Strand – hvilken plan er der? Den som drøftedes for
nogle år siden eller en helt ny.
- Toiletbygning ved Næsby Strand
- Projekt Turisme – 3 strande i Vestsjælland er inkluderet herunder Stillinge
Strand
Hus & Grund vil være repræsenteret.
Poul fremførte, at der var problemer for cyklisterne på cykelstien ved Kelstrup By
ved overkørsel fra dobbeltrettet til enkeltrettet cykelsti og pga. manglende
beskæring af hæk. Der opfordres til ”GIV ET PRAJ” til Slagelse Kommune,
www.slagelse.dk/selvbetjening/giv-et-praj

b. Samarbejde med de lokale grundejerforeninger (Erik M.H.)
Oplæg fremsendt fra Erik MH med forskellige muligheder.
Bestyrelsen enedes om, at tiden ikke var til en formaliseret fælles forening for de 35
lokale grundejerforeninger langs stranden, men måske til et øget samarbejde om
fælles interesser som
- Strandområder
- Vej/trafiksikkerhed
- Fibernet
Man kunne evt. også have ERFAgrupper ved strandene bestående af repræsentanter
fra de lokale grundejerforeninger f.eks.
- Næsby Strand
- Kelstrup/Kongsmark Strand
- Stillinge Strand
- Bildsø Strand
Bestyrelsen enedes om at skrive til de øvrige grundejerforeninger for at høre ind til
interessen for et samarbejde ( Robert og Erik MH).
c. Fibernet (Erik M.H.)
Gravning er i gang fra Næsby siden, andre har fået besked om tilslutning/gravning i
januar. Ellers intet nyt.
d. Stranden (Roland/Robert)
1) Den nye toiletbygning
Beboerne ved Stranden har siden startfasen af byggeriet klaget over højden på
toiletbygningen både til entreprenør og kommune og senest også lyset, der
konstant er tændt – og der har været møde mellem beboerne og Borgmesteren.
Borgmesteren erkendte fejl med højden, som er ca. 0,9 m højere end den
oprindelige toiletbygning, og ikke godkendt i Kystinspektoratet.
Borgmesteren har udtrykt velvilje, men Kystdirektoratet, omkostninger og
entreprenøransvar får indflydelse på løsningen.
Roland udtrykte, at bygningens højde måske kunne reduceres ved fjernelse af
kransen af vinduer øverst på bygningen.
Bestyrelsen bakker beboerne op og følger udviklingen.
2) Strandrensning.
Generelt tilfredshed med årets strandrensning, men vil fortsat anbefale
kommunen at stoppe rensningen pr. 31. august. Roland kontakter Lasse
Fjeldsted.
3) Affaldsopsamling og håndtering har også været tilfredsstillende.
e. Lokalrådet (Erik NK/ Robert)
OBS Årsmøde med valg i marts – Erik tjekker op med Kurt, som skal deltage, for at
komme med i lokalrådets arbejde.
Der er møde den 2. december 2020 med Borgmesteren - en del af et projekt med at
komme tættere på borgerne. Emne udvikling af lokalområdet, trafiksikkerhed og
herunder også stranden.

Der møde den 25. november (oprindeligt 17.nov.) med Willum Christensen, se
ovenfor.
f. Markedsføring /medlemshvervning (Pouls S.)
1) Fordelsaftaler
Poul og Finn Thoft er trods ihærdigt søgen ikke lykkes med at etablere nogle
aftaler. Måske mulighed for aftale med Cirkusland i 2021, men de ønsker først vi
henvender os i foråret.
Vi nedtoner derfor medlemsfordelene og fjerner dem som punkt på
hjemmesiden. (Tove B)
2) Andre tiltag:
Det er vigtigt at vi får engageret nogle flere medlemmer – også ønskeligt med
repræsentation for Bildsø, Kelstrup og Næsby i bestyrelsen.
Vi skal alle være opmærksomme på ejerskifte eller naboer, som ikke er
medlemmer og gerne lægge en flyer i deres postkasse/give dem personligt.
Robert udarbejder en flyer i str. A5 til dette formål.
g. Medlemsstatus (Tove C og Mogens P.)
Regnskabet ser fint ud.
Det drøftedes, hvad der foretoges i forhold til manglende kontingentindbetalinger.
Tove Chr/Mogens sender rykker ud.
Tove Chr kontakter Mogens og rekvirerer e-mail oplysninger fra Mogens samt
afklarer overdragelse af regnskaberne pr 1. januar 2021.
h. Infoskabe/hjemmeside (Tove B./Robert).
Hjemmesidens udformning drøftedes. Der var ønske om, at der kun var ”forsiden”,
når man kom ind på hjemmesiden, altså ingen scrolle funktion på forsiden. Alle
sider skal være til at aktivere fra topmenuen. Og så skal der være et bedre billede af
formanden!
Tove B sørger for ændringer (sammen med Steffen BB).
Facebook – Tove B bad om, at man gav besked, hvis det oplevedes, at der skete for
meget/deltes for mange eller ifølge bestyrelsen irrelevante opslag på Facebook.

4. Sankt Hans bål 2021
Der er et ønske om, at vi genoptager aktiviteten med Sct. Hansbålet.
Et medlem (A.L.) har meldt sig som frivillig. Vi har brug for at trække på andre
frivillige, alle er på opgaven. Bålet behøver ikke at være så stort for tidligere år – og
brænde af en art, så det er nedbrændt i løbet af et par timer. Erik NH kan måske få
egnet brænde til god pris hos Møllegården. Formanden foreslås til båltale – men
lover intet. Vi har fortsat sanghæfter til uddeling.

5. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde: Søndag d. 7. marts 2021 kl.10-12 og i HUSET, hvis muligt
(Erik NK undersøger).
6. Åben for tilføjelser
Ingen
7. Bordet rundt
Tove opfordrede til, at indkaldelser til møder foreslås med angivelse af, hvem som
er indkaldt og hvem, som får indkaldelse som kopi.
Dette vedtoges.
Forslag om at indbyde Mogens Christensen, CH Ejendomme ApS, den nye ejer
Strandhotelbygningen (Tidl. Retrofood) til et møde, for at orientere om planerne for
ejendommen og for at Hus & Grund måske kan få ideer til arbejdet fremover. Det
overvejes at invitere Mogens Christensen til næste bestyrelsesmøde (kan evt.
afklares i forbindelse med mødet 2.december).
8. Eventuelt.
Intet.
Referent
Tove Buhl & Robert Gergelyffy

