Grundejerfor. Bildsø Plantagegrunde – bestyrelsesmøde den 11. maj 2019
Til stede var: Jesper Jul, Nils Frederiksen, Niels Blomhøj, Per Hedegaard Stampe, Anne Klee
Lokalplanstatus: Lokalplanen er i høring indtil 27. maj – Anne deltog i borgermødet hos kommunen og gav
et kort referat fra mødet. Efter endt høringsfase udarbejdes en hvidbog, og på baggrund af de indsigelser,
der kommer, tager kommunen stilling til, hvor meget der skal rettes i lokalplanen.
Kloak: Vi er ikke helt klar over, hvor mange der nu er tilsluttet. Inden generalforsamlingen vil vi forsøge at
finde ud af, hvor mange, der er tilsluttet, så vi kan tale om det på generalforsamlingen. Det er vigtigt for
bestyrelsen at vide det i forhold til vejenes beskaffenhed.
Rosa Rogusa: Vi har et testområde på engen, hvor vi bekæmper kemisk, og det fortsætter vi med. Og
eftersom myndighederne anbefaler kemisk bekæmpelse af roserne, har bestyrelsen besluttet , at vi
udvider området. Området bliver afmærket. Resten af området kan klippes. Årsagen til, at der ikke blev
bekæmpet kemisk sidste år, var på grund af tørken.
Veje: Afventer afsluttende vejsyn. Der indkøbes ekstra stabilgrus efter behov. Husk at I selv skal putte grus
i hullerne.
Fibernet: Nils F har været til møde med Fibia den 16. april. Det blev lovet, at der blev udsendt et kort over
det område, Fibia arbejder med, samt et mødereferat. Intet der dog modtaget endnu. Det kommer til at
koste kr. 2000,oo ved tilmelding nu. Senere tilmelding vil komme til at koste kr. 5.000,oo.
Økonomi: Der foreligger udkast til årsregnskab. Dette indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Generalforsamling afholdes den 22. juni kl. 10 i Kr. Stillinge Forsamlingshus. Se separat mødeindkaldelse
med mødedagsorden.
Sankthans-bål på stranden den 23 juni med båltænding kl 21.oo. Markering af bålsted den 2. juni.
Aktivitetsdag: søndag den 23. juni kl 10 – 12. Medbring gerne ekstra buskrydder(e) + trrillebør og
redskaber.
Der serveres øl, vand og wienerbrød.
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