
Generalforsamling i Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde søndag den 28. juni 2015 på Restaurant 

Trattoria da Vinzenzo, Kr. Stillinge Strand.  26 fremmødte medlemmer. 

Formand Nils Frederiksen S-18 (NF) bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet.   

Punkt 1 og 2: 

Som dirigent: NF   og  beslutningsreferat ved Niels Blomhøj S-15 (NB). 

Punkt 3: 

NF aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.  Bestyrelsen har afholdt 4 møder.   Aktivitetsdag den 

20. september 2014 med deltagelse af mange medlemmer i naturplejeprojekt (:mekanisk 

rogusabekæmpelse) på engen. Ny aktivitetsdag den 20. juni 2015 blev aflyst på grund af dårlig vejrudsigt 

samt protester imod bestyrelsens planer om eksperiment med pensling af rogusa med Round-Up.  Med 

formål at finde en acceptabel bekæmpelsesmetode:  Diskussion/beslutning herom under dagsordenens 

punkt 5 og 10. 

Dato for generalforsamling næste år:  søndag den 26. juni kl. 10.oo på Trattoria da Vinzenzo. 

Sankt Hans bål:  Båltændning fremover kl. 21.oo. 

Nyt revideret forslag til beplantningsplan:  Se på foreningens hjemmeside. 

Datoer for nye fælles aktivitetsdage:  lørdag den 19. september 2015 og lørdag den 6. juni 2016. 

Kloakering af Solsikkevej, Ranunkelvej og Tagetesvej: Kampen  mod Slagelse Kommunes kloakeringsplaner 

er endnu ikke afsluttet. En af os bestilt forstmand har udarbejdet et notat om mulige skader på træer langs 

vejene. Hvad kan vi i foreningen gøre ved dette?  Regelsæt siger, at skader på træer kan vurderes og 

erstatningskrav rejses overfor Slagelse Kommune. Anslået pris for 100 træer ca. 2 mill. Kr. 

Spørgsmål fra Tine Overgaard R-5: Hvad koster det for ejerne, hvis kloakering undlades? 

NF: Det har vi intet svar på. 

Johs Fischer T-9: Noget alternativ? 

NF: Kun den løsning vi har i dag; evt m ekstra tømninger. 

Niels Hansen R-15:  Forberede erstatningssag på + 2 mill. Kr. 

Tidsplan for kloakering af vort område: Start ultimo 2018. 

Lokalplan:  Der er afholdt 1 møde i det af os nedsatte lokalplanudvalg, og arbejdet fortsætter. Der er 

oprettet et sagsnr.  i  Slagelse Kommune, og kommunen vil være behjælpelig med den endelige udformning 

af lokalplanen.  Løbende information herom til medlemmerne. 

Tagetesvej og Solsikkevej repareres nu. Der indhentes forlods tilbud herpå. 



 

Punkt 4: 

Regnskab forelagt og godkendt.  

 

Punkt 5: 

Indkomne forslag behandlet under punkt 10. 

Punkt 6: 

Årskontingent uændret kr. 300,oo pr. år.  Kontingentopkrævning pr. e-mail ca 15/8 med betalingsfrist den 

15. september. 

Punkt 7: 

På valg Anne Klee og Michael Tornbjerg: Begge genvalgt. 

Punkt 8: 

Genvalg af Niels Hansen (R-15) som revisor. 

Punkt 9: 

Genvalg af Bente Ingvarsen (R-10) som suppleant.  Suppleant vil fremover deltage i bestyrelsesmøder. 

Punkt 10: 

Diskussion om rugosabekæmpelse på engen. Bestyrelsen fik accept af forslag om etablering af et lille 

testfelt mod skel mod syd for smøring/pensling af rogusa efter forudgående indlæg herom fra Bente 

Ingvarsen, Nils Frederiksen, Marianne Møller, Annli Jæger Rasmussen, Fenia Bøving, Anne Klee, Niels 

Hansen, Ellen Rasch, Johannes Fischer, Peter Ole Hansen. 

 Generalforsamling afsluttet kl 11.30 med tak fra formanden for næsten god og rolig orden. 

God og solrig sommer ønskes alle. 

Niels Blomhøj 

 

                             

  

  

 



 

 

 

 


