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Referat af Bestyrelsesmøde 
Lørdag d. 2. april (flyttet fra 20.marts og 27. februar) 2022 kl. 10-12.  
Sted: Hos Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Stillinge Strand. 
Til stede: Robert Gergelyffy, Roland Ipsen, Tove Christensen, Kurt Adrian, Tove Buhl(gæst) 
  

Dagsorden: 
1. Dirigent og referent vælges. Dirigent Robert, referent Tove B 

 
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

 
3. Underskrive referatet fra bestyrelsesmødet 21.november 2021. Ingen indsigelser givet – 

Underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 

4. Trafikforhold (Kurt):   
2-minus-1 vej 
Møde med Anders Kofoed fra Byrådet er endnu ikke på plads. 
Budget er genåbnet gr. Underskud, og finansiering af vejen dermed ikke 
behandlet færdig.  
Vores kontakt forvaltningen har sendt et forsalg om rød asfalt på gangarealet, 
dette kan vi fuldt ud støtte, optimalt med en samtidig afstribning, som en mere 
trafiksikker løsning. 
Lige nu med den totalt manglede afstribning og en del bilisters store fart – ses 
ofte farlige situationer. 
Robert udarbejder skrivelse til udvalget.  
Vi støtter op om forvaltningens forslag om 2-1 stribning med rødt gåfelt og 
henvisning til andre kommuner, hvor dette fungerer rigtig godt. 
 
Fortov i Stillinge Krydset: 
Der er stadig et stort behov for, at dette etableres. 
 

5. Stranden       
a. Toiletbygningen ved Stillinge Strand: 

Toiletbygningen er nu sænket så den overholder gældende 
regler/dispensationer. Den fremstår pæn og hygiejnisk p.t. 
Foreningen betragter sagen som afsluttet. 
Punktet udgår fremover som fast punkt på dagsordenen. 
 

b. Strandrensningen på Stillinge Strand: 
Roland har modtaget flere henvendelser også om den øgede stenmængde i 
strandkanten, og der har været en del debat om den meget grundige 
tangrensning af Stillinge Strand. 
Kurt har talt med politiker Jørgen Grüner om overvejelser om indsamling af 
tangen, det giver dog visse udfordringer mht. bortskaffelse. 
Kurt og Roland deltager i det offentlige Dialogmøde tirsdag den 5. april kl. 17 
ved Stillinge Strand med udvalget, som har med strandrensning at gøre.  
 

Officiel indbydelse findes her:  
Udvalg inviterer til dialogmøde om tangrensning - Slagelse Kommune 
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Bestyrelsen finder en vis rensning rimelig og foreslår: 
Hellere lidt sjældnere indsamling af tang (1 gang og ugen, evt. op til weekenden), 
og ikke så bred hhv. dyb rensning. 
Stranden ejes ikke af grundejerne, og derfor bør der også tages hensyn til de 
daglige ”udefra” kommende – lejere såvel som strandgæster - oftest også i 
kommunen skattebetalende - samt turister, som besøger vores blå strand. 
Blå Strand kræver en pæn og velholdt strand. 
Ingen er interesseret i for meget tang og ingen er interesseret i, at strandene 
forringes.  

 
c. Fibernet, status: 

Fibernet er nu trukket langs hele stranden og anses nu for indlagt hos de, som 
ønsker – andre kan fortsat melde sig til hos FIBIA. 
Punktet udgår fremover som fast punkt på dagsordenen. 

 
d. Højen ved Kongsmark Strand (Kongsmark Strandpark): 

Området har været forpagtet ud, men forpagtningen tages nu ”hjem” i 2024. 
Hus og Grund har sammen med Lokalrådet stillet forskellige forslag til 
anvendelse af området. De ligger nu i Slagelse kommune, og inddrages 
forhåbentlig i de fremtidige planer, som omfatter vild natur / biodiversitet.. 
I det mindste håber vi, at der bliver etableret vandrerstier og man flytter 
udkigspunktet ca. 50 m, idet der derved kan blive den flotteste udsigt til såvel 
land som vand. 
Foreløbig lader vi punktet ligge til næste år, hvis ikke der kommer nyt i sagen. 
 

6. Informationsskabe, Facebook og Hjemmeside / Tove Buhl og Robert: 
a. Info-skabe findes p.t. på Knolden, ved Næsby Strand og Kongsmark Strand. 

Indholdet skal fornyes. Det er ret medtagne skrivelser. 
Blandt andet skal det fremgå af orientering om foreningen, at man kan betale 
med mobilpay og QR-koden skal være tydelig.  
Relevante opslag: Blå Flag, Adfærd, Hunde på stranden og Sankt Hans. 
 

b. Nyt info-skab ved købmanden Stillinge: 
Infoskabet i Stillingkrydset er nedtaget grundet det nye byggeri.  
Kurt har konstateret, at skabets tilstand var meget ringe.  
Kurt har talt med Købmanden, og han stiller gerne mur til rådighed. 
Vi får lavet et nyt skab.  
Robert tjekker hvem, som lavede det sidst nye skab ved Kongsmark Strand. 

 
7. Sankt Hans bål 2022 

Hus og Grund står i år for Sct. Hans Bål ved Stillinge Strand. 
Robert sørger for tilladelse hos Slagelse Kommune. 
Båltaler: Udvalgsformand Anders Kofoed indbydes. (Kurt spørger) 
Praktisk hjælp: Vi spørger om hjælp. Evt. annoncering. 
Højtaler – Tove Chr. Undersøger muligheder (Vi har strømgenerator). 
Båltræ: Træ af passende kvalitet efterspørges evt. hos vore medlemmer – obs ikke 
haveaffald!!  Kurt kigger på det. 
Punktet på næste møde med opsamling på ovenstående punkter og opslag. 
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8. Foreningens drift, medlemmer m.m. / Tove Christensen: 
Regnskabet blev gennemgået. Der er faste udgifter til avisen, hjemmesiden og mobilpay. 
Og der er fortsat udgifter til porto for dem, som ikke har e-mail. 
Medlemstal er 170. Flere har først fået betalt i år og enkelte har betalt for 2022 også. 
Resultatet er positivt. 
Der rykkes for sidste manglende betalinger i april.  
Derefter rykkes ifm indkaldelse til generalforsamlingen, hvor også opkrævning af 2022 
sker. 
Fremadrettet rykkes i september. 
Kurt lægger gerne foreningsorientering/ rykkere i postkasser på ejendomme, hvor vi ikke 
har oplysninger på ejeren eller i f.m. ejendomssalg. Husk oplysning om mobilpay. 
Tilføjelse efter mødet 2.april 2022: 
Der er ændret, idet alle gebyrer (bank, mobilpay m.v.) er flyttet fra foreningens drift til en 
særskilt konto. Resultatet er selvfølgelig uændret. 

 
9. Nyt fra Lokalrådet / Kurt: 

Som ovenfor beskrevet er der udarbejdet fælles skrivelse vedr. Højen, Kongsmark 
Strandpark og der kæmpes i fællesskab med H&G for 2-1 vej 
Lokalrådet har sørget for opsættelse af de tre nye hjertestarterskabe ved Min Købmand 
Næsby Strand, Min Købmand Stillinge Strand og Trelleborg Friskole Hejninge 
Lokalrådet står for affaldsindsamling fra Kirke Stillinge Skole den 3. april. 
Cykelsti til Bildsø er påbegyndt efter mangeårigt pres. 
Der har været afholdt årsmøde i foreningen og Kurt er fortsat valgt til rådet. 
 

10. Åben for tilføjelser. 
Tour de France og passagen ved strandene drøftedes kort  
Her kan ses, at vejene langs stranden lukkes i nogle timer i forbindelse med løbet. 
Parkering og betjening af plejekrævende ældre med bopæl langs stranden. 
Touren lukker strand i seks timer og sender ældre til fest - Tour de France - sn.dk - 
Sjællandske Nyheder 

 
11. Bordet rundt. 

Hjertestarter v toiletbygning ved Stillinge Strand? – Bør undersøges om muligt og hvordan. 
 

12. Eventuelt. 
Intet yderligere 

 
13. Mødedatoer:  

Søndag den 24. april kl. 10 hos Tove Christensen og  
lørdag den 4. juni 2022 kl. 9.30 hos Kurt Adrian. 
Husk Generalforsamling lørdag den 10. juli 2022 kl. 10. 
 

 
Med venlig hilsen 
Robert Gergelyffy og Tove Buhl 
 

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


