
 
Juli 2022 

Referat af generalforsamling i Hus og Grund søndag den 10. juli 2022 kl. 10.00 – 12.00 
 

Sted: HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse 
 
Dagsorden (ifølge vedtægterne): 
 

1. Valg af dirigent. 
Kurt Adrian blev valgt og kunne umiddelbart konstatere, at generalforsamlingen var blevet korrekt 
indkaldt efter vedtægterne. 
 

2. Valg af referent. 
Erik Møller Hansen blev valgt 

 
3. Formandens beretning.  
 

Efter sidste års generalforsamling søndag den 11. juli konstituerede bestyrelsen sig som følger.  
Jeg præsenterer de valgte og de, som er til stede, vil jeg bede rejse sig: 
 
Følgende tre blev valgt til bestyrelsen for to år, nemlig 
Erik Møller Hansen, Roland Ipsen og undertegnede. Ved den efterfølgende konstituering fortsatte 
Roland som næstformand og jeg fortsatte som formand. 
 
Bestyrelsen har derudover bestået af Tove Christensen, som også er kasserer, og Kurt Adrian Jensen.  
Kurt er også medlem af bestyrelsen for Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne og har i årets løb 
i høj grad været foreningens kontakt til Kommunens administration og til politikerne. 
 
Hans Rynord og Niels-Peter Dahl har været revisorer. 
Ketty Munch og Kirsten Hybschmann har været bestyrelsessuppleanter. 
 
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvor der har været fokus på følgende: 

1. Strandene herunder strandrensning 
2. Veje og trafiksikkerhed 
3. Sankt Hans bål 2022 
4. Foreningens organisering m.m. 

 
Jeg vil give et overblik. 
 
1. Strandene (strandrensning, toiletbygning, Højen ved Kongsmark): 
Strandrensning: 
Kommunens håndtering af strandrensningen har i årets løb givet meget debat:  
Er det nødvendigt? Er det for meget og for ofte? Og hvorfor kastes tangen tilbage i havet i stedet for 
at blive kørt væk? 
Historien nåede endda helt over på den anden side af Atlanterhavet til avisen New York Post. 
Der har været mange forskellige holdninger. Fra at det var dejligt og indbydende til at være et 
unødvendigt indgreb mod naturens orden. 
Vi i bestyrelsen har haft anlagt en pragmatisk holdning - at man må prøve at ramme en 
middelløsning, som er mere skånsom og begrænset – og det er, hvad vi meldte ind til Kommunen.  
Og dér mener jeg, det endte. 
Kommunens beslutning er, at man fremover renser kysten efter behov, renser i en mindre 
udstrækning OG kører det opsamlede tang og affald bort, så det ikke blot flyder i land igen. 
Blå Strand kræver i øvrigt en pæn og velholdt strand. 
 
 



 
Toiletbygningen ved Stillinge: 
Ved både Næsby og Stillinge Strand er der opført nye toiletbygninger.  
Ved Stillinge Strand blev der indgivet en klage over, at bygningen var opført højere end tilladt i 
forhold til byggetilladelsen og en dispensation.  Højden var faktisk højere end bygningen ved Næsby 
har. 
Jeg læser teksten således, der er indgået et forlig, så bygningen overholder gældende regler og 
dispensationer. Bestyrelsen betragter sagen som afsluttet. 
 
Højen ved Kongsmark Strand: 
Området går også under navnet Kongsmark Strandpark. 
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. 
Området har været forpagtet ud, men forpagtningen ophører i august 2024. 
I det mindste håber vi, at der bliver etableret vandrerstier og man bibeholder udkigspunktet med den 
flotte udsigt til såvel land som til vand. 
Vi vil følge op på sagen. 
 
2. Vejene og trafiksikkerheden. 
Efter Kommunens løft af Stillingekrydset og strandende ved Næsby og Stillinge har der i det 
forgangne år været fokus på at optimere trafiksikkerheden langs Kongsmarkvej og Drøsselbjergvej 
for de bløde trafikanter. 
Bestyrelsen har fortsat argumenteret for en løsning i form af en 2-minus-1 vej. 
Bestyrelsen har med repræsentanter for Kommunen deltaget i besigtigelse af åstederne og der har 
været en fælles forståelse for og holdning til at gøre forholdene mere sikre. 
Fra administrationens side havde man lagt konkrete planer såvel som et budget og bestyrelsen 
støttede op om forslaget om 2-i-1 stribning med rødt gåfelt og med henvisning til andre steder, hvor 
dette fungerer rigtigt godt. 
Efter den fine nye asfaltbelægning blev lagt, havde vi set frem til op-stregning af køre- og 
gang/cykelbaner sidste efterår. 
 
Imidlertid kom der både et nyt byråd og ikke mindst opmærksomhed på, at Kommunen angiveligt 
har et stort underskud imellem, med det resultat, at budgettet skal genåbnes og investeringer er blevet 
sat i bero. 
MEN bestyrelsen vil fortsat arbejde for OG holde Kommunen op på, at trafikforholdene og 
sikkerheden skal bedres.  
Og ikke kun, når der er en stor begivenhed som Tour de France i sigte. 
 
Jeg nævnte i beretningen sidste år problemer med manglende beskæring af bevoksningen langs 
vejene og deraf dårligt overblik for såvel bløde som hårde trafikanter.  
I den forbindelse vil jeg med tilfredshed konstatere, at Tour de France åbenlyst har medført bedre 
oversigtforhold, pga. den pålagte beskæring. 
 
3. Sankt Hans bål 
Bestyrelsen besluttede sig tidligt for, at der i år skulle afholdes bålafbrænding på stranden ved 
Stillinge. Vi havde faktisk fået en del henvendelser gående på ønsket om Sankthans bål. 
Aftenens vejr kunne ikke have været bedre, byrådspolitiker og formand for Klima- og Miljøudvalget 
Jørgen Grüners båltale var god og sammen sang vi om vores smukke land og midsommeren. 
Jeg vil gætte på, at vi var 600-700 mennesker samlet om bålet. 
Bestyrelsen er fuldstændig enig i, at Sankt Hans aften med bål og fællessang er den dejlig tradition 
og håber, at det også afholdes til næste år. Vi ser fortrøstningsfulde frem til at få nogle hjælpende 
hænder til arrangere aftenen – det er faktisk rigtigt hyggeligt.    
 
 



 
 
4. Foreningens organisering m.m. 
Vores Forening har d.d. 187 medlemmer, hvilket er 10 færre end for et år siden. Til gengæld har en 
langt større andel nemlig 144 betalt kontingent for i år.  
 
På Facebooksiden ”Hus og Grund Grundejerforening” er vi 236 venner.  
Der slås stort og småt op og det ser ud til at give en god aktivitet på siden. 
 
På hjemmesiden www.husoggrund.dk kan I følge med i foreningens arbejde, stille spørgsmål 
ligesom nye medlemmer let kan melde sig ind. I er også meget velkommen til at komme med emner 
eller problemer af fælles interesse, som bestyrelsen så kan arbejde videre med. 
 
Jeg vil som altid opfordre til, at vi alle gør opmærksom på vores forening.  
Jo flere vi er sammen, jo mere høres vi.  
Del gerne et info-brev om foreningen ud til naboer eller andre, som endnu ikke er medlem af Hus & 
Grund. 
 
TAK: 
En stor tak skal lyde til bestyrelsen, revisorer, web-master og suppleanter for indsatsen i årets løb. 
Jeg vil afslutte min formandsberetning med en tak til alle jer medlemmer, for at I er mødt op i dag og 
på den måde viser jeres interesse for vores grundejerforening, Hus & Grund. 
Tak for ordet og for opmærksomheden.  
Robert Gergelyffy, Formand 

 
 
Dirigenten konstaterede, at der var tilslutning til formandens beretning, som hermed var godkendt. 

 
 

4. Kassererens beretning. 
Kassereren gennem gik såvel regnskab som det foreslåede budget.  
Dirigenten konstaterede, at der var tilslutning til kassererens beretning, som hermed var godkendt. 
 

5. Fastlæggelse af årskontingent: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet holdes uændret på kr. 100 pr. 
år, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. 

 
6. Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet nogen forslag 
 

7. Valg i følge vedtægterne.  
Med ønsket om, at foreningen på tillidsposter har medlemmer fra hele kyststrækningen i Gl. Slagelse 
kommune, opfordrer Bestyrelsen medlemmerne til at stille op til nedenstående poster. Der skal 
vælges: 
 

 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (seneste 2 år: Tove Christensen og Kurt Adrian Jensen) 
Begge blev genvalgt. 

 
 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år (seneste år: Kirsten Hybschmann og Ketty Munch) Kirsten 

blev genvalgt. Ketty er fraflyttet området og i stedet blev Tom Nielsen valgt 
 

 Valg af revisor for 2 år (Hans Rynord blev genvalgt og Niels-Peter Dahl blev valgt for yderlig 
et år, så overlappet blev genoprettet.) 

Valg af revisorsuppleant for 1 år (seneste år: Ketty Munch) Der blev ikke valgt nogen 
suppleant. 
 
    



 
 

8. Eventuelt 
Der var en livlig debat om toiletbygningen ved Stillinge Strand. 
Pyramiden ved legepladsen i krydset. 
Forslag om senere båltænding (nu da vi har sommertid og det slet ikke er mørkt). 
Strandrensningen, hvor de fleste udtrykte tilfredshed med, at der ikke blev foretaget rensning. 
Stadig mange der kører ned til vandet af Stillingevej og derefter vender i de private indkørsler, men 
alle kunne tilslutte sig at skiltningen, bumpene og stolperne havde gjort sin virkning. 
Drøftelse af Fribus-ordningens fremtid og den manglende dækning af store dele af strandområdet 
med offentlig transport. 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og formanden takkede for de mange tilkendegivelser og 
input til den kommende bestyrelses arbejde 
 
 
Underskrifter af referent, dirigent og bestyrelsen vil ses på Foreningens eksemplar 
 
 
Kurt Adrian, Dirigent  Erik Møller Hansen, referent 
 
 

  
 
 


