Generalforsamling i grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde
søndag den 26. Juni 2016 kl. 10.00
1

Valg af dirigent
Ulrich Hjort Hansen blev valgt som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen er
lovligt indkaldt. Foreslog en præsentation af alle fremmødte.
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Valg af referent
Anne Klee blev valgt som referent

3

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlagt af Nils Frederiksen:
Det har været et roligt år uden de store omvæltninger og aktiviteter.
Bestyrelsen har holdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb.
Der er ikke gennemført de planlagte aktivitetsdage – det bør vi drøfte under eventuelt om vi
skal fortsætte med i fremtiden og evt. i hvilket omfang og hvilke opgaver der skal udføres.
Bestyrelsen har haft lidt til og fra, men har reelt fungeret som en tre-mands bestyrelse
bestående af Anne Klee, Niels Blomhøj og undertegnede, der alle modtager genvalg.
Bente Ingvarsen genopstiller ikke.
Solsikkevej og Tagetesvej er begge blevet gennemgribende renoveret og Ranunkelvej er blevet
renoveret af Slagelse Kommune.
Vi har de sidste år haft forskellige ”sager”, som vi arbejder med i bestyrelsen.
Kloak-sagen:
Sagen tages op på ny ved henvendelse til Villum, med vægt på beskadigelse af vore store træer
og en derpå eventuel erstatningssag.
Rosa Rogusa:
Bliver til stadighed bekæmpet – ved evt. aktivitetsdage.
Lokalplan:
Sagen bliver genoptaget i det nye bestyrelses år, der bliver i første omgang taget kontakt til
Slagelse Kommune – vi har fået oprettet sagsnr. på sagen.
Diger:
Afventer diagnoser og offentlig stillingtagen og initiativ.
Pt. Skal al digebyggeri og kystsikring betales og udføres af grundejerne efter tilladelse fra
myndighederne.
Indlæg omkring træer der kan blive skadet i forbindelse med kloakering – indlæg fra Johannes
Fischer.
I forbindelse med kloakeringssnak orienterede Johannes Fischer om, at han havde haft kontakt
til sit forsikringsselskab, for at høre, hvordan de stillede sig til skader som følger af træer, der
er faldet i forbindelse med udgravning til kloakering. Han opfordrede alle til at kontakte deres
forsikringsselskab og få et svar.
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Regnskab for perioden 1.april 2015 – 31.marts 2016
Regnskabet er revideret af Poul Andersen, Solsikkevej 17, og blev godkendt.

5

Indkomne forslag

Der er indkommet et forslag om at der fastsættes en arbejdsdag.
6

Fastsættelse af årskontingent
Kontingent fastsættes til kr. 500,-. Forhøjelsen sker på baggrund af de forestående
omkostninger til renovering af veje ca. hver 3. år samt eventuelle omkostninger til advokat i
forbindelse med vore bestræbelser på at undgå kloakering i området.
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Valg af formand
Nils Frederiksen er på valg og accepterer genvalg. Nils Frederiksen blev genvalgt.
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Bestyrelsesvalg: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Niels Blomhøj som accepterer genvalg samt Bente Ingvarsen, som ikke ønsker
genvalg.
Niels Blomhøj blev genvalgt.
Jesper Jul fra Solsikkevej 20 blev valgt til bestyrelsen.
Som suppleant til bestyrelsen blev valgt Per Hedegaard, Ranunkelvej 13.
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Valg af revisor
Poul Andersen blev valgt.

10 Valg af revisorsuppleant
Ulrich Hjort Hansen blev valgt.
11 Eventuelt
Arbejdsdag er fastsat til den 16. Juli kl. 10.00.
Plan for dagen er at buskrydde dele af engen samt et afgrænset areal duppes med Roundup.
Kirsten Augustesen, Tagetesvej 7, er tovholder.
Til Sankt Hans, husk en reminder om at lægge ved til bålet og tidspunkt for bål.
Følgende parceller var repræsenteret:
Tagetesvej 13
Ranunkelvej 15
Ranunkelvej 5
Ranunkelvej 13
Ranunkelvej 21
Tagetesvej 19
Tagetesvej 17
Tagetesvej 7
Solsikkevej 11
Solsikkevej 5
Ranunkelvej 17
Solsikkevej 18
Solsikkevej 20
Ranunkelvej 1
Tagetesvej 9

Solsikkevej 17
Ranunkelvej 23
Solsikkevej 15

