Referat Bestyrelsesmøde
Pga. Corona-restriktionerne deltog kun de 5 bestyrelsesmedlemmer.
Søndag 7. marts 2021 kl. 10.00-1200.
Sted: Hos Kurt Adrian, Falkevej 6, Stillinge Strand, 4200 Slagelse.
Dagsorden:
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 14.februar 2021 blev underskrevet.
3. Opfølgning på udmelding i forhold til den nybyggede toiletbygning ved Stillinge
Strand.
Kystdirektoratets afgørelse afventes. Bestyrelsen forventer, at Slagelse Kommune
vil tage afgørelsen til efterretning.
4. Evt. nyt fra udvalg og følgegrupper:
a) Vejene (Kurt/Robert)
Bestyrelsen vil fortsat argumentere for en 2-minus-1 vej med
indsnævringer/chikaner og ingen eller færrest mulige vejbump. Der er en proces
med prioritering undervejs ved Slagelse Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg.
b) Samarbejde med de lokale grundejerforeninger (Erik M.H.).
Der har været enkelte tilbagemeldinger fra andre grundejerforeninger på vores
henvendelse angående et samarbejde. Imidlertid må det konstateres, at der p.t. ikke
er grundlag for et formelt samarbejde. Bestyrelsen vil fortsat være opmærksom på at
inddrage og orientere andre grundejerforeninger i arbejdet med optimering af
trafiksikkerheden, hvilket formodes at være i alles interesse.
c) Fibernet (Erik M.H.)
Planen for udrulning af fibernet ser ud til at blive fulgt, måske med mindre
forsinkelser p.g.a. vintervejret.
d) Stranden (Roland/Robert)
Bestyrelsen er fortsat opmærksom på strandrensning. Vi har tidligere opfordret
Slagelse Kommune til at koncentrere arbejdet i højsommeren, dvs. indskrænke i
ydersæsonerne.
e) Lokalrådet (Erik N.K. ikke tilstede/ Robert)
Som aftalt holdes Lokalrådet orienteret om vores arbejde via kopi af referater fra
bestyrelsesmøderne.

f) Markedsføring /medlemshvervning (Poul S. ikke til stede/ Robert)
Økonomi og medlemsregister skal snarest overdrages fra Mogens Pihl til Tove
Christensen.
g) Medlemsstatus (Tove C). Intet nyt.
h) Infoskabe/hjemmeside (Tove B./Robert).
Intet nyt.
5. Sankt Hans bål 2021
Under indtryk af Coronasituationen beslutter bestyrelsen, at vi i år ikke vil afholde
bålafbrænding. Vi er enige om, at Sankt Hans aften kan være en dejlig tradition på
stranden og håber, at bålafbrænding vil kunne afholdes 2022.
6. Næste bestyrelsesmøde bliver søndag d. 16.maj 2021 kl. 10-12 hos Tove
Christensen, Havørnevej 2, Stillinge Strand. Formanden vil i forbindelse med
udsendelse af dagsorden tage de til den tid gældende forsamlingsregler i
betragtning, hvad deltagerantallet angår.
7. Åben for tilføjelser
a. Angående foreningens FaceBook side: Der spørges til, hvordan besvares
spørgsmål på siden?
Vi prøver at arrangere, at web-master Tove Buhl holder øje med forespørgsler
og kommentarer på Hus & Grunds Facebookside, og hvis de synes relevante,
gøres næstformand Roland opmærksom på indlæggene med henblik på et svar
eller kommentar.
En sober tone kræves, for at Bestyrelsen vil forholde sig til et indlæg.
b. Hus & Grund har anmodet om partshøring i forbindelse med optimering af
trafiksikkerheden på Drøsselbjergvej og Kongsmarkvej.
c. Tove Buhl og hendes søn IT-ekspert Steffen vil forsøge at oprette en
”indmeldelsesblanket” på husoggrund.dk for at lette indmeldelsesprocessen i
samtidigt håb om, at flere vil blive medlem af vores forening.
8. Bordet rundt:
Intet.
9. Eventuelt.
Intet.
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