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Referat fra Generalforsamlingen 2012 afholdt den 1. juli 2012 
 
Tilstede var R1, R2, R10, R11, R15, R16, R17, S5, S10, S15, S17, S18, T7, T13, T17, T19. 
 
Formand Erik Jensen T7 bød velkommen og foreslog Ulrich Hansen til dirigent. 
 
1 Ulrich Hansen T13 blev valgt.  

Han konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt, men havde kommentarer til dagsordenen, 
fordi den ikke var i overensstemmelse med vedtægterne. Pkt.2 udgår, og formanden skal 
vælges (pkt.6). 
 

2 Bestyrelsens beretning. 
EJ: bestyrelsen havde haft 3 møder, og de havde haft kontakt til Slagelse kommune om et 
naturgenopretningsprojekt for strandengen med problemerne omkring den rynkede rose 
(rugosa). 
 
Nils Frederiksen S18 redegjorde for en plejeplan, der er aftalt med sagsbehandler Else 
Andersen i Slagelse kommune, efter hun havde besigtiget området sammen med NF og mig. 
Resultatet er, at roserne bekæmpes som et kommunalt projekt ikke kun hos os, men også hos 
vore naboer og ved Bildsø Strand. Arbejdet udføres af Vej og Park. Vi skal selv være med i 
starten i efteråret 2012, hvor roserne skal ryddes, hvorefter kommunen i 2013 overtager 
bekæmpelsen. Der er dog forbehold m.h.t. økonomi, og den endelige plejeplan med metoder 
aftales med kommunen i efteråret. 
NF foreslår, at Grundejerforeningen indkøber en le, det er den mindst ødelæggende metode for 
den naturlige flora, og han vil gerne stå for arbejdet. 
Fællesarealet går helt ned til stranden, men standengen er omfattet af Naturbeskyttelsesloven 
paragraf 3.  
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Paragraf3/Beskyttelse
_af_%C2%A73_Naturtyper/  
Jørn Hansen R1 vil gerne stille sin le til rådighed. 
NF foreslog, at egekrattet på fællesarealet bibeholdes og evt. fredes, fordi det er den naturlige 
vegetation, og den er sjælden og bevaringsværdig. 
NF har set på ”diget” i.f.m. vandstandsstigninger, men det er Kystsikringsdirektoratet, der skal 
tage sig af den problematik. 
EJ forklarede, at bestyrelsen i.f.m. kloakeringen med nedgravning af rør 2018 gerne vil se på 
andre løsninger. Det var der stor tilslutning til, så det arbejdes der videre med. 
Grundejerforeningens medlemmer opfordres til at sikre, at vi stadig har Bildsø Skov, så vær 
varsom med at fælde træerne, og plant nyt. 
S1a og S1b er slettet af medlemslisten p.g.a. manglende betalt kontingent. 
Åben ild i skoven er forbudt. 
Vejene: kommunen har harvet Ranunkelvej, men det er ikke tilfredsstillende, kommunen 
kontaktes. Der ønskes grus fordelt på 2 steder på vejene. 
Formandens beretning blev godkendt.  
 

3 Niels Blomhøj S15 fremlagde regnskabet, og det blev godkendt. 
 

4 Ingen indkomne forslag fra medlemmer.  
Bestyrelsen foreslår, at den kun består af 3 personer, 
Men dette kunne ikke vedtages, fordi det kræver vedtægtsændringer. 
  

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Paragraf3/Beskyttelse_af_%C2%A73_Naturtyper/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Paragraf3/Beskyttelse_af_%C2%A73_Naturtyper/


5 Kontingentet er uændret 250kr. 
 

6 
 
7 

Hverken formand eller bestyrelsesmedlemmer er på valg. 
Et 4. medlem skulle vælges, men ingen stillede op.  
Bente Ingvarsen R10 blev valgt til suppleant og Niels Hansen til revisor. 
 

8 Marianne R17 havde modtaget flere henvendelser og beder samtidig foreningens medlemmer 
henvende sig til Bestyrelsen og ikke til hende 

1. Hastigheden på de 3 veje skal nedsættes 
2. Tidspunktet for Sct. Hans bål kl.2130, skal stå på indkaldelsen til Generalforsamlingen. 

 
Det er ønskeligt, at bestyrelsen består af 4 medlemmer, som kan vælges 2 og 2 over 2 år, så 
der bliver en kontinuitet. 
 
Vores generalforsamling og Vandværkets må ikke have fælles mødedag. 
 
Marianne fik af Formanden en stor tak og lille gave for sit store arbejde som Webmaster. 
 

 Mødet sluttede med efterlysning af natugler. 
 
 Annli Jæger Rasmussen - referent 
 

 


