
 

 

  Referat - Bestyrelsesmøde 
Søndag d. 12.september 2021 kl. 10-12.  

Sted: Hos Kurt Adrian, Falkevej 6, Stillinge Strand. 

Deltagere: Tove Christiansen, Erik Møller Hansen, Kurt Adrian, Roland Ipsen og Robert G.Gergelyffy 

  

Dagsorden: 

1. Dirigent og referent. 

Robert G.Gergelyffy (RG) 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

3. Konstituering af bestyrelsen 2021-2022: 

Formand: Robert G.Gergelyffy 

Næstformand: Roland Ipsen (RI) 

Kasserer: Tove Christiansen (TC) 

Bestyrelsesmedlem: Erik Møller Hansen (EMH) 

Bestyrelsesmedlem: Kurt Adrian (KA) 

 

4. Underskrive referatet fra bestyrelsesmødet 27. juni 2021. 

Referatet blev underskrevet. 

 

5. Opfølgning på generalforsamlingen 11.juli 2021. 

Bestyrelsen vil arbejde på at afholde bålafbrænding Sankt Hans aften 2022.  

Vi vil inddrage frivillige.  

RG ansøger Slagelse Kommune om tilladelse til at benytte den offentlige strand ved 

Stillinge. 

 

6. Trafikforhold:  

a. Fribusprojekt: 

Skal evalueres primo 2022. Bestyrelsen følger projektet via KA, som er 

vores forenings repræsentant i Lokalrådet. 

b. 2-minus-1 vej: 

Intet nyt. Bestyrelsen ser frem til op stregning ind i det nye år. 

 

7. Stranden       

a. Toiletbygningen ved Stillinge Strand:  

Intet nyt 

b. Strandrensningen på Stillinge Strand: 

Intet nyt 

 

8. Informationsskabe, Facebook og Hjemmeside / Tove Buhl og Robert 

a. Indhold info-skabe og b. Nyt info-skab ved købmanden Stillinge 

• Skabet ved Bildsø er taget ned for bestandigt, da det var i en 

miserabel tilstand. 

• I krydset Stillingevej/Drøsselbjergvej/Kongsmarkvej er det 

hidtidige skab nedlagt i forbindelse med renovering af 

hjørnegrunden. Etablering af et nyt skab, f.eks. ud for Den Blå 

Café, finder bestyrelsen relevant. KA vil kontakte Den Blå Café.  

ET nyt skab ved købmanden kan være et alternativ. 

• Indholdet i skabene skal revideres og samtidig gøre mere 

indbydende. 

 



 
9. Fordelsordning: Forslag fra et medlem med tilbud om at være aktiv mhp. at forsøge at opnå 

fordelsordning med byggemarked. 

Fordelsordninger diskuteres, og især fordele ved indkøb i byggemarkeder vurderes som 

et attraktivt gode for foreningens medlemmer. RG vil forsøge at kontakte medlemmet 

ovenfor. 

 

10. Prioritering af opgaver for det kommende år. 

• 2-minus-1 vej, 

• Medlemsfastholdelse- og hvervning (se nedenfor) 

• Sankt Hans bål 2022 

• Opfølgning på den kommende kommunale affaldsordning 

 

11. Nyt fra Lokalrådet. 

• KA oplyser, at Lokalrådet er meget aktivt bl.a. med fokus på aktiviteter i forhold 

til Tour de France 2022 og valgmøde 15.9.2021 forud for efterårets 

kommunalvalg.  

• KA har deltaget i et interessant møde omkring biodiversitet arrangeret af 

Sammenslutningen af Lokalråd. 

 

12. Åben for tilføjelser og 13 Bordet rundt: 

• Tour de France 2022: 

1-2 bestyrelsesmedlemmer vil forsøge at deltage i Destination Sjællands 

workshop 23.september forude for Tour de France 2022. 

• Restancer kontingent og medlemshvervning, Mobil Pay:  

D.d. er 81 ud af 197 medlemmer i restance, enkelte for flere år.  

Det medfører uhensigtsmæssigt meget arbejde for foreningens sekretær TC. 

2. og evt. 3 rykker planlægges udsendt inkl. en flyer om foreningen. 

Bestyrelsen tror, at hvis muligheden for betaling via Mobil Pay (udover netbank 

/ fast netbanksoverførsel) forelå, ville problemet ikke være ligeså stort. 

Bestyrelsen bemyndiger TC til at oprette Mobil Pay-ordning for foreningen. 

Bestyrelsen vil afsøge mulighederne for fordelsordninger, for at gøre 

medlemskab mere attraktivt (se ovenfor). 

• I lyset af udfordringerne med kontingentrestancer diskuteres en opstramning 

omkring tidsfrister, konsekvens for manglende betaling m.m. En præcisering vil 

kræve ændringer af vedtægterne – bestyrelsen vil fortsætte diskussionen.  

• Trykt info m.m.:  

Trods mere kommunikation foregår via e-mail, finder bestyrelsen det nødvendigt 

at have muligheden at trykke info-breve m.m. 

RI bemyndiges til at oprette et abonnement for printerblæk i først omgang for ét 

år. Prisen er kr. 49 om måneden. Det kan blive nødvendigt, at foreningen også 

køber sin egen printer. 

 

13. Eventuelt. 

 

14. Mødedatoer det kommende år:  

Næste bestyrelsesmøde bliver 21.11.2021 kl. 11-12 med et efterfølgende let traktement 

for bestyrelse og webmaster med ledsagere. Sted vil fremgå af dagsorden (bliver i 

Slagelse). 

6/3, 8/5 og 12/6 2022 forventes de næste bestyrelsesmøder. 

 

Med venlig hilsen 

Robert Gergelyffy 

Vi er på    - Hus Og Grund Grundejerforening - og www.husoggrund.dk  

http://www.husoggrund.dk/

