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Referat fra Generalforsamlingen 2013 afholdt den 30. juni. 
 
Tilstede var R5, R11, R15, R16, R17, R21, R23, S5, S10, S15, S17, S18, T1a, T1b, T7, T9, T13, 
T17, T19. 
 
Kasserer Niels Blomhøj bød velkommen og foreslog Ulrik Hansen til dirigent. 
 
1 Ulrich Hansen T13 blev valgt.  

Han konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt, men at der var uoverensstemmelse med 
dagsordenen, da der ifølge vedtægterne ikke skal vælges referent, derfor udgår pkt.2 
 

3 Bestyrelsens beretning. 
Nils Frederiksen S18 fremlagde bestyrelsens beretning. Der var afholdt 3 møder. På det første 
konstituerede bestyrelsen sig med Erik Jensen som formand, Niels Blomhøj som kasserer og 
Nils Frederiksen som menigt medlem. 
Der blev nedsat et naturplejeudvalg. Der er blevet set på kloakeringen, som bestyrelsen vil 
arbejde videre med i det kommende år. Der har været overvejet vedtægtsændringer for en 
bestyrelse på 3 medlemmer. 
Bestyrelsen har via Naturplejenævnet undersøgt, hvorfor vi har et dige midt mellem ”vores 
strandeng” og strandengen på forstranden. Det er ikke et dige, der sikrer mod vandstigninger, 
men et sandflugtsdige! Hvis vi skal have et dige, der sikrer mod vandstigninger, er det et 
myndighedsprojekt og en bekostelig vedligeholdelse for Grundejerforeningen. Vi har fået et 
større areal med forstranden, men den er underlagt Naturbeskyttelsesloven.  
Projektet fra sidste år med at rydde roserne (Rosa rugosa) på strandengene i samarbejde med 
Slagelse kommune blev ikke til noget i 2013. Det skyldes, at kommunen ikke havde råd, selv 
om Naturkvalitetsplanen 2009-2013 gav floraen den højeste værdiklasse for bevaring med 
”meget stor værdi”, fordi der er mange sjældne planter. 
Bestyrelsen har indkøbt en buskrydder, og et første stykke blev ryddet inden Sct. Hans. 
Buskrydderen står hos S18, og den kan lånes. Bestyrelsen har i den forbindelse oprettet en 
ansvarsforsikring. 
Næste års generalforsamling afholdes 29 juni kl. 10. 
Marianne Møller fik en stor tak for sin indsats som webmaster og en lille gave. Fremover står 
bestyrelsen for udsending af e-mails og àjourføring af medlemsliste. 
Ulrich ser et manglende fællesskab og mangel på almindelig hjælpsomhed, når f.eks. gruset 
skal fordeles efter store lastbilers sammenpresning af vejene. Det må være en fælles opgave 
og fælles indsats. 
Bestyrelsen vil kontakte kommunen for at få en afklaring på kloakeringsplanerne for Bildsø 
Skov, der nok vil starte 2018. Der blev en lang debat med mange indlæg. Nogle mente, at vi 
ikke burde kloakeres ud fra den begrundelse, at skoven med dens jordbund er et udmærket 
nedsivningsanlæg, Desuden vil skovens gamle træer ved gravearbejdet få beskadiget 
rodsystemerne og gå ud. Andre mente derimod, at vi ikke kan undgå kloakering, og hvis vi 
skal kloakeres, så lad det gå hurtigt. 
Herefter blev punktet lukket. 
  

4 Niels Blomhøj fremlagde regnskabet. Alle har betalt og en forud. Regnskabet ligger på nettet 
og er revideret af Niels Hansen R15. Der var ingen kommentarer, og regnskabet blev 
godkendt. 
 

5 Johannes Fischer T9 havde indsendt et forslag til kontingentændringer: 
Enten nedsættes kontingentet til 100 kr, fordi foreningen har penge og ca. 7000 kr i overskud 
pr. år. Eller kontingentet stiger til 500 kr, så vi kan få vejene sat ordentligt i stand. 
Forsamlingen mente ikke, at kontingentet hverken skulle sættes op eller ned. Men bestyrelsen 
lovede at kontakte kommunaldirektøren for at få kommunen til enten at vedligeholde 
Ranunkelvej, der er en offentlig vej, eller til at betale grus, så vi selv kan vedligeholde. 
Man blev enige om, at der bør placeres flere grusbunker på vejene, og at alle grundejere skal 
tjekke vejen ud for deres matrikel, og hvis der er huller i vejen, skal grundejerne fylde dem ud. 



Gruset fordeles således: 
På Tagetesvej ved nr. 1 og 13, på Ranunkelvej over for 2A, mellem nr. 12 og 14 samt ved 
nr.17 (før bommen) og endelig på Solsikkevej ved nr. 4 og 10. 
 

6 Kontingentet blev fastsat uændret til 250kr. 
 

7 
  

Til bestyrelsen blev Anne Klee T13 og Michael Bech T1a nyvalgt, og Niels Blomhøj og Nils 
Frederiksen blev genvalgt. Nils Frederiksen blev valgt til formand. 
Bente Ingvarsen R10 blev uden at være til stede genvalgt som suppleant. 
Niels Hansen R15 er stadig revisor, og Ulrich blev valgt som revisorsuppleant. 
 

8 Vi har stadig problemer med, at Rosa rugosa og at en anden rosenart invaderer vores 
strandenge. Bestyrelsen påtager sig opgaven med slåningsarbejde og laver planer for at slå 
strandengen neden for Solsikkevej på tidspunkter, hvor den naturlige flora ikke beskadiges. 
Bestyrelsen sender mails ud, når der er brug for hjælp. 
Nils Frederiksen takkede for et fredeligt møde og sagde tak for formandsvalget. 
Bestyrelsen holder 1. møde i august.  

 
Referent: Annli Jæger Rasmussen 
 

 
 


