
Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde afholdt den 19. juni 2011. 

Til stede var 25 medlemmer repræsenterende ca. 18 ejere. 

 

Bestyrelsesmedlem Erik Jensen (T7) bød velkommen på vegne af formand Steen Larsen, der havde meddelt 

forfald.  

Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til den fremsendte dagsorden. 

Ad. pkt 1 

Niels Blomhøj (S15) blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket 

rettidigt. 

Ad. pkt 2 

Formandens beretning blev oplæst og endvidere kommenteret af bestyrelsesmedlem Erik Jensen med flg: 

Ny beplantning ved Solsikkevej er mislykket. Genplantningsopgaven (med vækstgaranti aftalt mundtlig) er 

ikke udført. Den nye bestyrelse blev pålagt opgaven at tage kontakt til ”Vækst og miljø” for redegørelse. 

Rydning af hybenroser på strandengen bør genoptages (se pkt. 4). 

I forløbne regnskabsperiode er der foretaget skift af bank fra Amagerbanken til Danske Bank, Slagelse. 

Beretningen blev godkendt. 

Ad. pkt. 3 

Kasserer H.S.Bratholm (R11) ønskede ikke at gennemgå regnskabet, men udbad sig kommentarer fra de 

fremmødte til det fremsendte regnskab. 

Flg. blev kommenteret ved Niels Hansen (R15) : 

Rimeligheden i –i forhold til regnskabsføringens omfang - at pådrage foreningen en ret stor udgift til 

anskaffelse af EDB-anlæg ?  samt nogen forundring over punktet kørselsgodtgørelse (ikke tidligere set) . 

Sidstnævnte blev ikke besvaret – hvor førstnævnte blev forklaret som pris for anlæg, printer, mus, 

programmel samt omkostninger ved vanskelig opstart og levering. 

Bestyrelsesmedlem Erik Jensen (T7) gav tilsagn om at undersøge, hvilket beslutningsgrundlag, der lå til 

grund for den bevilgede kørselsgodtgørelse. 

På et spørgsmål fra Niels Hansen (R15) tilkendegav Erik Jensen (T7), at han ikke var vidende om ubetalte 

udgifter. 

 Det blev i øvrigt foreslået bestyrelsen at forsøge inddraget restancer (2 år) ved advokat/inkasso. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 



Ad. pkt. 4 

Forslag 1: Forslag om lokalplan fremlagt ved H.S. Bratholm. Stilleren har foretaget undersøgelse ved 

Slagelse kommune om mulighed for, at kommunen kan udforme en sådan plan dækkende vort område. – 

kan godt foretages og kan gøres vederlagsfrit. Forslaget blev kommenteret med, at i så fald må de 

eksisterende vedtægter opstrammes især med forpligtigelser til at bevare skoven (fældning/genplantning) 

og undgå at området udvikler sig som ”parcelhusområde”. Bestyrelsen blev pålagt at gennemarbejde 

vedtægterne med henblik på at lade dem danne grundlag for en evt. lokalplan. 

Forslag 2: Forslagsstiller A.J. Rasmussen (S5) gav lidt historisk redegørelse for ”roseproblemet” på 

strandengen. Det blev foreslået at iværksætte rydning ved fælles hjælp, da planterne breder sig voldsomt.. 

Arly Hockerup (R 12) har givet tilsagn om at yde hjælp med maskineri til rydningen. Sammen med Niels 

Frederiksen (S18) vil de være kontaktpersoner. Søg kontakt om deltagelse! 

Ad. pkt. 5 

Kontingent for næste regnskabsperiode blev vedtaget uændret til 250 kr. 

Ad. pkt. 6 

Valg til bestyrelsen: 

Erik Jensen (T7) blev valgt som formand. 

Niels Blomhøj (S15) blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

Nils Frederiksen (S18) blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

Ad. pkt, 7 

Under dette punkt blev følgende temaer/emner sat til drøftelse: 

a. Marianne Møller blev takket for det store arbejde med udformning og administration af hjemmeside. 

b. Skal vi i foreningen søge oplysning om tiltag til kystsikring v. Slagelse kommune? 

c. Vedtægter, der ønskes tinglyst på hver parcel betales pt. med ca. 1400 kr. 

d. Forespørgsel fra kommunen om vi ønsker bænke ved stranden. Bænke blev foreslået fornyet ved egen 

indsats. Kontakt Erik Jensen(T7) hvis man ønsker at deltage i det praktiske arbejde derved! 

e. Bestyrelsen blev opfordret til at søge oplysning ved kommunen om det lovlige i at drive erhverv fra 

parcel i området. 

f. Oplysning givet om udbygning af redningsfaciliteter ved off. Strand Bildsø: alarmtelefon opsat ved 

off.toilet – positionsstolpe opsat m. GPS-koordinater. 

g. Bestyrelsen anmodes om at få redegjort for problemet omkring den officielle navngivning af vejstykket 

Ranunkelvej 19 til 25 – figurerer som hørende til Tagetesvej ! 



Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. 

Referent: Johs. Fischer (T9) 

Næste års generalforsamling i grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde finder sted: 

 Søndag den 1. juli 2012 


