
 
 
Bildsø Plantagegrunde – bestyrelsesmøde den 9.10.2018 
 
Til stede var: Niels Blomhøj, Nils Frederiksen, Per Hedegaard Stampe, Jesper Jul og Anne Klee 
 

1. Bestyrelsen konstitueres 
2. Lokalplan 
3. Kloak 
4. Fibernet 
5. Mødedatoer 

 
1.  
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
 
Nils Frederiksen – Formand (generalforsamlingsvalgt) 
Jesper Jul – Næstformand 
Niels Blomhøj – Kasserer 
Anne Klee – Sekretær 
Per Hedegaard Stampe – Bestyrelsesmedlem 
Belinda Wellendorf – Suppleant 
 
2. 
Nils Frederiksen og Anne Klee har afholdt møde med Slagelse Kommune om Lokalplan 
udarbejdelse. Slagelse kommune arbejder videre med udarbejdelsen og sender den til 
bestyrelsen til gennemsyn inden den sendes til medlemmerne af Bildsø Plantagegrunde.  
 
3. 
Jesper redegjorde for det tilbud, som de 5 husejere på Solsikkevej har indhentet hos GSC 
Anlæg – det ser fornuftigt ud og grundejerne har accepteret dette tilbud. Den tilbudsgiver, 
som Ulrich har haft kontakt med har svigtet, så han er i gang med at finde en ny, som er 
interesseret i at afgive tilbud. Det er aftalt, at GSC får lov til at give bud på resten af vejene, 
hvis han har lyst og mulighed for det. Det betyder, at vi formentlig får 2 tilbud at forholde os 
til. Johannes Fischer skulle indhente tilbud på vegne af 7 grundejere – vi har ikke hørt noget 
om dette endnu.  
 
4. 
Vi har spurgt alle medlemmer om de vil have Fibernet. 2 har afslået af være med og 44 har 
tilkendegivet, at de er interesserede i at få etableret fibernet. Nils Frederiksen arbejder videre 
med henblik på at få en endelig afklaring og en tidsplan fra Fibia. For at få Fibia til at etablere 
fibernet, er det nødvendigt, at interesserede grundejere udfylder relevant blanket til Fibia. 
Medlemmer orienteres løbende.  
 
5. 
Der er afsat følgende mødedatoer: 
 
9. februar 2019 hos Jesper Jul kl. 10.00 
11. maj 2019 hos Jesper Jul kl. 10.00 
 
22. juni 2019 – generalforsamling kl. 10.00 
23. juni 2019 – aktivitetsdag kl. 10.00 
 
 
 
 


