Indkaldelse til stiftelse af Grundejerforening i Bildsø Skov
(afskrift fra Formandsmappen)
Bildsø, den 11. august 1978
Til samtlige sommerhusejere/lejere i Bildsø Plantage
Vedr. Grundejerforening
Gennem mange år har der ikke blandt ca. 55 parcelejere i Bildsø Plantage eksisteret eller fungeret
en grundejerforening. Den gamle grundlejerforening eksisterer på papiret, men bør laves om til en
ejerforening nu, hvor de fleste ejer deres grund.
Af opgaver for en sådan forening skal kort nævnes:
1. Overtagelse af private veje og fællesarealer (arealerne ejes endnu i dag af udstykkeren)
2. Kontakt til kommunen og andre offentlige myndigheder
3. Godkendelse og tinglysning af deklaration for området, der i henhold til kommunens
udstykningstilladelse bl.a. skal indeholde bestemmelser til sikring af områdets karakter af
plantage
4. Igangsættter ved pasning og vedligeholdelse af fællesarealer, veje, strand m.v..
5. Udarbejdelse af eventuelt reglement for området
6. Eventuelt andre fællesopgaver, som medlemmer måtte ønske.
Vi er derfor flere, der har ønsket denne forening op at stå og har taget initiativ til stiftelsen. Forslag
til vedtægter fremsendes snarest, og vi skal samtidig tillade os at indkalde til stiftende
generalforsamling for grundejerforeningen Bildsø plantage
lørdag den 2. september 1978 kl. 14.00 på fællesarealet
Skulle det blive dårligt vejr, håber vi at have alternativ mulighed for indendørs ophold.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Gennemgang og vedtagelse af de forelagte vedtægter
3. Fastsættelse af kontingent for 1978
4. Valg af formand
5. Valg af kasserer
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.
Med ønske om et godt fremmøde.
E. Becker Rasmussen
Solsikkevej 4
(referatet ses nedenfor !)

Referat af Stiftende Generalforsamling for grundejerforeningen
(afskrift fra Formandsmappen)
Grundejerforeningen
BILDSØ PLANTAGEGRUNDE
Bildsø, oktober 1978
Til medlemmerne !
På generalforsamlingen den 2. september 1978 vedtog de fremmødte grundejere at stifte
grundejerforeningen BILDSØ PLANTAGEGRUNDE.
De fremlagte vedtægter blev med ændringer godkendt og fremsendes, så snart disse er
genoptrykt. Samtidig vil deklarationen for området blive fremsendt.
Den valgte bestyrelses sammensætning fremgår af nedennævnte.
Af sager, som bestyrelsen straks har måttet tage sig af, er beskæring/fældning af buske og træer
mod vejene: Solsikkevej samt Tagetesvej. Det er absolut nødvendigt, at grundejerne nu ordner
dette, således at skraldevogne og evt. udrykningskøretøjer kan passere uhindret. Beskæringen
skal være udført inden 1. februar 1979, hvorefter bestyrelsen vil kontrollere dette.
Det skal understreges, at Slagelse kommune vil beskære mod vejene, hvis vi ikke selv er i stand til
at sørge for dette, og de gør det sikkert ikke så nænsomt som os selv !!
Vejene vil blive repareret med stabilgrus i de værste huller inden vinteren, men vi skal samtidig
gøre opmærksom på, at den maksimale tilladte hastighed er 20 km i timen. På grundene skal der
være parkeringsplads til mindst 2 biler.
Af hensyn til det plantagemæssige udseende skal al beskæring og træfældning på grundene
foregå med største omtanke. Skal der ske større træfældninger, skal bestyrelsen forinden
kontaktes. Henvendelse skal ske til Arnth Enøe. Kvas fra træfældningen må ikke anbringes i skel,
bl.a. på grund af den store brandfare, men skal fjernes fra plantageområdet.
P. b. v.
(signeret)
E. Becker Rasmussen

Bestyrelse:
Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

: E. Becker Rasmussen, Solsikkevej 4
: Niels Hansen, Ranunkelvej 15
: Arnth Enøe, Tagetesvej 20
: Tommy Engel Sørensen, Tagetesvej 9

