Referat af bestyrelsesmøde i HUS- og Grund Søndag den 16. maj. 2021.
Sted : Tove Christensen, Havørnevej 2, Stillinge Strand.
Deltagere:
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter :
Robert Gergelyffy (RG)
Roland Ipsen ( RI )
Kurt Adrian (KA)
Erik Nygård Kristensen ( ENK )
Erik Møller Hansen ( EMH )
Tove Christensen ( TC )
Poul Schmidt ( PS )
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra Bestyrelsesmøde den 07.marts 2021.
3. Opfølgning på udmelding i forhold til den nybyggede toiletbygning ved Stillinge
Strand.
4. Orientering og nyt fra udvalg og følgegrupper :
a. Vejene ( KA, RG, RI ) Ønske om 2minus-1-vej langs Gl.Slagelse Kommune´s
strande er den 21.02.21 genfremsendt til Trafiksikkerhedsudvalget i Slagelse
Kommune.
b. Samarbejde med de lokale grundejerforeninger ( EMH )
c. Fibernet ( EMH )
d. Strandene ( RI, RG )
e. Lokalrådet ( ENK, RG )
f. Markedsføring / Medlemshvervning ( PS )
g. Orientering om medlemsstatus og økonomi ( TC )
Der er særskilt kontakt og skrevet til Mogens Pihl med henblik på overdragelse af
Kassererfunktionen til Tove Christensen.
h. Indmeldelsesblanket på hjemmesiden. Omkostninger til vedligeholdelse ?
(Tove Buhl )
i. Infoskabe / hjemmeside / facebook ( RG og TB )
Skal indholdet af foreningens hjemmeside strammes op ?
5. Planlægning af årets Generalforsamling 11. Juli 2021.
6. Bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen ?
7. Åben for tilføjelser.
8. Bordet rundt.
9. Eventuelt

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2.

Godkendelse af referater.
Referat fra Bestyrelsesmøde den 07. marts. 2021 godkendt og underskrevet.

3.

Opfølgning på udmelding i forhold til den nybyggede Toiletbygning Stillinge Strand.
Afventer stadig Kystdirektoratets tilbagemelding.
RI kontakter Peter Hansen, kontaktgruppen, vedr. bl.a. aktindsigt.
KA indhenter status hos Villum C.
Følge op på hvad Lokalrådet foretager sig. Lokalplan mv.
Hvorfor er vi ikke orienteret af Kommunen ?!

4. Orientering og nyt fra udvalg og følgegrupper :
a. Vejene: RG genfremsendt vores forslag om 2-minus-én vej, langs Gl. Slagelse
kommunes strande, til Trafiksikkerhedsudvalget i Slagelse Kommune.
KA i dialog med Villum C, tilsyneladende har alle i organisationen ” glemt 2-minus-én
vej” !
Villum C har strammet op, og fået besluttet opstregning til 2-minus-én-vej i år.
Resten af de trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger afventer TourDeFrance og
økonomi i det hele taget.
KA i videre dialog med Villum omkring ”BUMP”, som ingen er interesseret i.
H&G vil ikke acceptere Bump bl.a. på grund af støj fra anhængere mv. Ville være en
katastrofe, nu hvor vi endelig har fået ny og meget støjfri asfalt!!
Men vi vil meget gerne involveres og høres i processen omkring de øvrige trafiksikkerheds
-mæssige forhold (såsom vej-indsnævringer, opstribning, farvet asfalt mv ).
For at fastholde den vigtige focus på dette område nedsættes en mindre TaskForce-gruppe
bestående af RI, KA og RG. Formålet er bl.a. at gennemføre en fælles henvendelse sammen
med Lokalrådet til de implicerede parter i Kommunen inden den 1. juli 2021 !!

b. Samarbejde med de lokale Grundejerforeninger.
EMK`s henvendelser og dialog viser at der for nuværende ikke er interesse for
Et formaliseret samarbejde.
c.

Fibernet
Ingen ny tidsplan.
Men flere har fået gravet kabel ind og fået meddelelse om opsætning af fiberboks i juni
måned.
Gravearbejde og reetablering meget fint.

d. Strandene
Forudser samme proces som sidste år, med hensyn til tangfjerning mv.
Men intet nyt endnu.
Badebro / PIER er lagt lidt på ”is”, og der er lidt uenighed i bestyrelsen om det videre forløb.
e. Lokalrådet
Erik N. K. har solgt sommerhuset og udtræder af Lokalrådet og i øvrigt også H&G.
KA indtræder i Lokalrådet stedet for.
Hjertestartere er focus område.
f.

Markedsføring / medlemshvervning
Rabatordninger er itv. indstillet.
Evt. fremtidige ordninger skal være uden kort.

g.

Orientering om medlemsstatus og økonomi
Tove Christensen har i samarbejde med Mogens Pihl overtaget Kasserer-opgaven.
Foreningen takker samtidig for Mogens Pihl`s mangeårige store indsats !
(husk erkendtlighed ved lejlighed )
Regnskab forelagt, alt ok. Der rykkes ikke for kontingent 2020.
Kontingent 2021 betales senest på Generalforsamlingen.
3 nye medlemmer.
Regnskab og budget udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til
Generalforsamlingen den 11.07.21.

h.

Indmeldelsesblanket på hjemmesiden. Omkostninger til vedligeholdelse?
Stor ros til Tove og søn`s arbejde med at få lagt Indmeldelsesblanket ind på
hjemmesiden ! RG sikrer afregning og aftale om fremtidige omkostninger til
vedligehold mv.

i. Infoskabe / hjemmeside / facebook ( RG og TB )
Skal indholdet af foreningens hjemmeside strammes op ?
Der har været lidt kommentarer vedr. webmasterens input til hjemmeside og Facebook
vedr. bl.a. ”reklame”.
Bestyrelsen har ingen indvendinger, og synes at indholdet dækker lokalområdets
muligheder og aktiviteter på fornem vis.
Infoskabene skal lige kvalitetssikres inden sommeren….som vel kommer….

5

Planlægning af årets Generalforsamling 11. juli 2021 kl. 10-12.
Skriftlig indkaldelse 4 uger før. Husk at medsende godkendt regnskab og budget.
Vi skal have helt styr på valg.
Forplejning ?!
Men 3 medlemmer er på valg i ulige år :
1. Robert.G…genopstiller
2. Erik.NK…genopstiller ikke ( flytter )
3. Roland.I…genopstiller
+ 2 suppleanter.
+ 1 revisorsuppleant

Bestyrelsen opfordrer til at der stiller medlemmer op fra de øvrige strandområder, Næsby,
Kongsmark og Bildsø ikke kun Stillinge. Meget gerne opfordring på hjemmeside og facebook.
Erik N.K sidste opgave i bestyrelsen bliver at sørge for at vi kan bruge ”Huset” i Kirke Stillinge til
Generalforsamlingen !

6. Bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen ?
Næste Bestyrelsesmøde bliver søndag den 27.06.21 Kl. 10 hos Erik Møller H.
(uden RI, som er på Bornholm )

7 Åben for tilføjelser.

Sankt Hans Aften kort berørt.
Arne Larsen tilbød jo sidste år at hjælpe, men ingen andre….såååe
Både corona og bestyrelsen går ind for ikke at afholde.

8. Bordet rundt.
I fremtiden bliver der større behov for el-bil-opladning i sommerhusene
Har vi ”strøm nok” ?!

9. Eventuelt
RG huske bestyrelsesarrangement…..
Næste møde 27.06.21.

Referent Roland Ipsen

