
 
      

REFERAT – Bestyrelsesmøde - Søndag d. 1.marts 2020 kl. 10.00-12.00 

  
Sted: Robert G., Havesangervej 6, Stillinge Strand 

Tilstede: Roland Ipsen, Erik Møller Hansen, Poul Schmidt, Robert Gergelyffy (ref.), Mogens Pihl (bogholder). 

Afbud: Erik Nygård Kristensen, Tove Christensen (suppl.), Tove Buhl (web-master), Finn Thoft (medlemshvervn.). 

  

Dagsorden: 

1. Dagsorden godkendes med bemærkning: Punkt 6, 7 og 11 udskydes til næste møde pga. afbud fra 

nøglepersoner. 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne 27.oktober og 23.november 2019: Der har ikke 

været indsigelser senest 14 dage efter udsendelse, dvs. referaterne er godkendt og underskrives. 

  

3. Planlægge overtagelsesforretning (registrering af bestyrelse i Danske Bank): Mogens Pihl sender en 

registreringsblanket, som alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive, hvorefter der skal ske 

henvendelse til Danske Bank. 

 

4. Orientering og nyt fra formanden: Der er modtaget en forespørgsel fra et medlem omkring 

bygningsreglementet. Som tidligere besluttet, foretager bestyrelsen ikke sagsbehandling. Derfor er 

der aktuelt henvist til Slagelse Kommunes hjemmeside, https://www.slagelse.dk/borger/byggeri/dit-

byggearbejde/foer-du-soeger-byggetilladelse . 

Der er fokus på vedligeholdelse af veje inkl. bevoksning ud mod vejene i henhold til kommunale 

regler. P.t. sag omkring mangelfuld vedligeholdelse ved ejendom på Drøsselbjergvej. Der henvises 

til link på www.husoggrund.dk . 

 

5. Orientering om medlemsstatus og økonomi, ved Mogens: 193 medlemmer er registeret. Ca. 20 

medlemmer er i restance i forhold til medlemsgebyret for 2020. Budgetet gennemgås. Fokus på 

markedsføringsudgifter (bl.a. udgifter til fordelskort), udgift til Sankt Hans aften, skatterefusion 

(afventer overtagelsesforretning), avisabonnement.   

 

6. Medlemshvervning til Hus & Grund: Udskydes til næste møde. 

 

7. Trafikforhold: Busprojekt: Udskydes til næste møde. 

 

8. Fibernet, opfølgning på mødet 8.februar 2020. Erik Møller og Roland orienterer: 

Ved mødet var ca. 25 grundejerforeninger repræsenterede. Hus & Grund stod som formidler og var 

vært med kaffe og brød. Fibia redegjorde for planerne herunder kravet om antal tilmeldinger for at 

etablere fibernet. 

Fristen for tilmelding er blevet udskudt til 1.maj 2020. 

Læs mere på www.fibia.dk/kongsmark, hvor også tilmelding foregår. 

Der blev foreslået etableret tre arbejdsgrupper: Næsby-Kelstrup, Kongsmark (den oprindelige 

initiativtager, (dækker fra Kelstrup og op til Stillingevej) og området nord for Stillingevej. 

Erik Møller Hansen vil være tovholder med kontakt til de forskellige grupper og 

grundejerforeninger og finde en kontaktperson (måske Erik Nygård Kristensen) for området nord 

for Stillingevej. Der bør også findes en kontaktperson til gruppen for Kelstrup-Næsby. 

9. Stranden a.-c. Strand og tang, vejforhold: Der arbejdes fra kommunens side med optimering af 

affalds og tangforhold samt omorganisering af krydset Stillingevej/Drøsselbjerg-Kongsmarkvej.  

-Hvad affald angår: Kommunen arbejder på opsætning af flere affaldsbeholdere suppleret 

med ekstra tømning. Desuden skiltning og vejledning om affaldssortering. 

-Hvad tang angår: Den hidtidige praksis med fjernelse af tang fortsætter med mindre 

justeringer. 

-Hvad krydset angår: Der skulle allerede være afsat økonomi til forbedring af krydset med 

bedre mulighed for ophold og mindre trafik bl.a. af busser. Roland vil følge op. 

 

https://www.slagelse.dk/borger/byggeri/dit-byggearbejde/foer-du-soeger-byggetilladelse
https://www.slagelse.dk/borger/byggeri/dit-byggearbejde/foer-du-soeger-byggetilladelse
http://www.husoggrund.dk/
http://www.fibia.dk/kongsmark


 
Vedrørende vejbelægningens beskaffenhed efter kloakering:  Set i lyset af tidligere 

diskussioner ogforhåbentlig forbedring af forholdene forud for Tour de France cykelløbets 

passage sommeren 2021, støtter Hus & Grund det af Hejninge-Stillinge Lokalråd fremsatte 

oplæg til Slagelse Kommune: 

-Ny asfalt på Drøsselbjergvej/Kongsmarkvej 

-Øget trafiksikkerhed på samme strækning med etablering af 2-i-1 vej 

-Øget trafiksikkerhed i T-krydset ved Kongsmarksvej/Bilsøvej (dårlige oversigtforhold 

samtidig med tilladt hastighed er 80 km i timen) 

-Etablering af en cykelsti mellem Hejninge og Slagelse.   

 

10. Informationsskabe, Facebook og Hjemmeside / Robert 

-Indhold info-skabe: Da Finn Thoft udtræder af foreningen vil Robert og Roland 

fremover i fællesskab varetage vedligeholdelse af de fire info-skabes indhold. 

-Ændret tekst på hjemmeside: Der foretages visse ajourføringer af indholdet på 

www.husoggrund.dk under punktet ”Hvad Hus og Grund bl.a. arbejder med”: 
1 I samarbejde med Hejninge-Stillinge Lokalråd holdes der tæt kontakt til det  
Kommunale styre… 

2 At sikre de trafikale forhold…Tilføjelse: Konkret peges der på etablering af en  

2-i-1-vej på Drøsselbjergvej og Kongsmarkvej. 
3 Vi vil arbejde for at parkeringsreglerne…ikke benyttes uhensigtsmæssigt. 

5 Udgår 

9 Erstattes med: At alle får mulighed for at tilmelde sig gode internetforbindelser. 
10 Udgår. 

 

11. Nyt fra Lokalrådet: Udskydes til næste møde. 

 

12. Sankt Bål 2020 (tirsdag 23.juni): Afholdelse af Sankt Bål har hidtil krævet en stor indsats fra 

bestyrelsens side, hvilket gjorde, at vi ikke afholdt Sankt Hans bål sidste år. Det affødte undren og 

skuffelse fra flere sider. Robert vil forhøre sig hos nogle medlemmer, om de vil være primus motor 

for Sankt Hans bål 2020.   

 

13. Strandfestival 2020 (1. og 2.august): Der er opbakning i bestyrelsen til at deltage i dette års 

Strandfestival. Vi vil arbejde på optimering af stadeplads, infomateriale m.m. Det skal undersøges om 

foreningsbluserne kan tilføre foreningslogo (ved Robert). 

 

14. Åben for tilføjelser: Intet. 

 

15. Bordet rundt: Finn Thoft har meddelt, at han pga. fraflytning fra området udtræder af foreningen og 

dermed af udvalget til medlemshvervning ultimo marts i år. Bestyrelsen takker Finn for hans store 

arbejde for foreningen gennem mange år. 

 

16. Eventuelt: intet 

 

17. Næste mødedato: 19.april 2020 foreslås. Robert vil kontakt til Hejninge-Stillinge Lokalråd mhp. 

det halvårlige fællesmøde. Mødedatoen kan derfor være nødvendig at ændre. 

 

Med venlig hilsen Robert Gergelyffy 

 

 

http://www.husoggrund.dk/

