
 

Bestyrelsesmøde - referat 
Søndag d. 21/11 kl. 12-13  
Sted: Ribhouse Slagelse, Gl. Torv 1 i Slagelse 
Deltagere: Roland Ipsen, Tove Christensen, Erik Møller Hansen, Kurt Adrian og Robert Gergelyffy 

  
Dagsorden: 

1. Referent: Robert 
2. Referatet fra bestyrelsesmødet 12.september 2021 blev underskrevet og arkiveres. 
3. Trafikforhold:    

a. 2-minus-1 vej: 
Bestyrelsen følger op snarest muligt, dvs. når de relevante politiske udvalg efter det nylige 
kommunalvalg er konstitueret. Vi regner med, at de hidtidige planer om op stregning af 
køre- og gang/cykelbaner vil finde sted foråret 2022. Vi vil overveje, at invitere de 
relevante politikere til en fælles besigtigelse af forholdene til næste forår.  

4. Stranden       
a. Toiletbygningen ved Stillinge Strand 

Bestyrelsen forventer, at toiletbygningen ved Stillinge Strand reetableres i henhold til   
afgørelsen og, at det sker inden sommeren 2022. Det bemærkes, at den ny opførte   

                     toiletbygning ved Næsby Strand er opført i samme design som ved Stillinge Strand men  
                     lavere i højden.                     

b. Strandrensningen på Stillinge Strand  
Grundejerforeningen Blomstervænget har nedsat en arbejdsgruppe, som overordnet arbejder 
for en mere skånsom og begrænset strandrensning. Arbejdsgruppen påpeger bl.a. det 
uhensigtsmæssige i tilbagekastning af sten og tang til havet ofte sammen med andet  opsamlet 
skrald. 
Hus & Grunds bestyrelse har som tidligere bifaldet strandrensningen men også argumenteret 
for, at det opsamlede tange/sten bør køres bort. Der er mange meninger om strandrensningen - 
formentlig også blandt Hus & Grunds medlemmer. Bestyrelsen vil følge sagen og anlægge en 
pragmatisk holdning for at tilgodese flest muligt – også naturen. 
5. Prioritering af opgaver for det kommende år. 
Vejforholdene, strandrensning, toiletbygningerne og Sankt Hans Bål 2022. 
6. Åben for tilføjelser. 
a. Bestyrelsen har E-abonnement til Sjællandske (dagbladet), men adgangen fungerer 

vekslende godt og skidt. Robert tager kontakt til Sjællandske. Bestyrelsen ønsker fortsat at 
have abonnementet, så vi kan holde os orienteret i, hvad der sker i området. 

b. Kasserer Tove har udsendt rykkere for kontingentbetaling. Der udsendes en endelig rykker 
til 38 medlemmer primo 2022 – ved manglende betaling betragtes det som en udmelding af 
foreningen. Kontingentbetaling udgør i år hidtil kr. 15.900. 
Kontingentrestance kan indbetales på MOBILPAY 739860.  
Anfør i kommentarfeltet: Navn og sommerhus adresse. 

7. Eventuelt. 
8. Næste bestyrelsesmøde bliver søndag den 27.februar 2022 kl. 10-12 hos Robert på 

Havesangervej 6, Stillinge Strand. 
 
Med venlig hilsen 
Robert Gergelyffy 
 
Tilmelding til Robert på gergelyffy@live.dk senest fredag den 25. februar. 

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


