Referat bestyrelsesmøde
Søndag 27.juni 2021 kl. 10.00-12.00.
Sted: Hos Erik Møller Hansen, Kongsmarkvej 8, Stillinge Strand, 4200 Slagelse
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden og valg af referent.
Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 16.maj 2021.
Evt. nyt fra arbejdsgrupperne: Vejene (Kurt/Robert), Fibernet (Erik M.H.), stranden inkl. toiletbygningen
(Roland/Robert), Lokalrådet (Erik N.K.), Infoskabe/FB/hjemmeside (Tove B.).
Planlægning af årets generalforsamling 11.juli 2021.
Åben for tilføjelser.
Bordet rundt.
Eventuelt.

Deltagere: Erik Møller Hansen (EMH), Kurt Adrian (KA), Tove Christensen (TC), Tove Buhl (TB) og
Robert Gergelyffy (RG).
Afbud: Roland Ipsen, Pouls Schmidt.
1. Dagorden godkendt. RG valgt til referent.
2. Referatet fra 16.maj 2021 blev underskrevet efter en enkelt sproglig rettelse.
3. -Vejene: Vi regner med, at den kommende bestyrelse efter sommerferien følger op på sagen hos
Slagelse Kommune.
-Fibernet: Projektet udrulles og ejendomme begynder at blive tilkoblet.
-Infoskabe: Skabet ved Stillingekrydset forventes ikke at kunne bibeholde sin placering pga.
nybyggeri. Det foreslås, at der arbejdes på at oprette et infoskab ved købmanden Drøsselbjergvej.
Infoskabet ved Bildsø er i en miserabel forfatning og det besluttes, at skabet tages ned (RG følger
op).
-FaceBook siden har p.t. 215 venner.
-Stranden: Tangrensning og den nye toiletbygning ved Stillinge:
Tangrensning: Grundejerforeningen Blomstervænget har rettet henvendelse, da man dér
oplever, at bortkastning af det fjernede tang med sten har resulteret i en ”stenø” ude i vandet, hvilket
Hus & Grund for et par år siden oplevede længere sydpå. Bestyrelsen vil rette henvendelse til
Slagelse Kommune m.h.p. muligheden for at undgå ”stenøer” ved at sprede materialet, optimalt at
køre det væk fra stranden. RG har d.d. skrevet til Kommunen.
Angående klagen om toiletbygningens dimensioner er der ikke noget nyt. Bestyrelsen vil efter
sommerferien følge op.
4. Generalforsamling 11. juli 2021 kl. 10-12: Pga. at HUSET benyttes som Corona testcenter, er det
uvist om lokalet står til disposition den 11.juli. RG er i dialog med Lokalrådet, som har lovet, at der
nok skal findes et egnet lokale, evt. på Stillinge skole. Detaljer i øvrigt aftales.
5. P.t. har knap 80 medlemmer betalt kontingent for 2021. Der plejer at indløbe mange betalinger
omkring 1.juli. Ved fortsat restance udsendes en reminder i f.m. med næste bestyrelsesmøde dvs. i
l.a. september.
Venlig hilsen
Robert Gergelyffy

