Generalforsamling i Bildsø Plantagegrunde 23. Juni 2018 på Bildsø Camping
Der deltog i alt 36 personer fra husene.
1 Valg af ordstyrer
Ulrich Hjort Hansen blev valgt som ordstyrer.
2. Valg af referent
Anne Klee blev valgt som referent.
3. Formandens beretning
Nils F. redegjorde for, hvilke arbejdsopgaver der har været i bestyrelsen i det forgangne år.
Jesper – kloakprojektet
Anne – lokalplan
Nils – diger og vand
Per – engen
Niels - kasserer
Jesper
Projektet kører efter planen. Alt bliver dækket til, og veje bliver passerbare i sommerferien –
hvor arbejdet er i bero.
Tilslutning – vi kan tidligst blive tilsluttet i november/december 2018.
Jesper har fået indhentet tilbud på 5 parceller. Fischer indhenter et tilbud på en række
parceller, og Ulrich indhenter tilbud på de parceller, som ønsker at deltage i et fælles
tilslutningstilbud. Alle tilbud sammenlignes, når vi har alt indhentet.
Gennemsnitsberegning er ca. 1000,- pr. m., der skal etableres.
Vi vender tilbage, når vi har flere tal.
Støttemuligheder – kommunen vender tilbage med procedurer og muligheder.
Retablering af veje – check SK Forsynings hjemmeside om, hvor langt de er.
Bestyrelsen går en vejtur med forsyningen, inden projektet afsluttes.
Ved manglende strøm kontaktes Nils – Gorm Hansen var ikke tilbøjelig til at hjælpe, da Nils
ikke havde strøm.
Per – Forsøg med Round-Up på engen ud for Jespers ejendom. 95% af rugosaen er fjernet på
forsøgsstykket. Per foreslår, at der mærkes af, der hvor der er behandlet med Round-Up, så vi
ikke kommet til at plukke bærrene. Der er brugt weed-wiper, hvor man stryger midlet på.

Der er enighed om at fortsætte bekæmpelse af Rosa Rugosa, dels med Round-Up og dels ved
at slå dem.
4. Aflæggelse af regnskab
Alle har betalt kontingent – undtagen S1A – den ubebyggede grund. S1A har efterfølgende
betalt kontingent for det gamle år og betaler fremover – alle 67 parceller er medlemmer og
betaler nu.
Udgift til internet er flyttet op til gebyrer.
Regnskabet blev herefter godkendt med applaus.
5. Lokalplan
Anne bød velkommen til Else-Marie Hedegaard Jensen, som er planlægger fra Slagelse
Kommune, som skal være vores samarbejdspartner i processen omkring udarbejdelsen af en
bevarende lokalplan.
Det blev aftalt, at når der er udarbejdet et udkast til lokalplan, så sendes det til medlemmerne,
og vi får kommentarer tilbage, og på den baggrund besluttes det, om der skal afholdes et
møde.
6. Indkomne forslag
Der er indkommet et forslag om at opsætte bord/bænk sæt på engen.
Det er bestyrelsens holdning, at der ikke skal opstilles et sådant. Det vil medføre mere skrald
og svineri, og det ønsker vi ikke.
Der blev holdt en afstemning om forslaget:
9 for
12 imod
2 stemmer blank
7. Kontingent
Bestyrelsen har foreslået 400,-.
Der blev foreslået 200,Der blev foreslået 500,Der blev stemt om at nedsætte kontingent til kr. 400,- og dette beløb blev vedtaget.

8. Bestyrelsesvalg
Alle blev genvalgt.
9. Formandsvalg
Nils Frederiksen blev genvalgt.
10. Valg og genvalg af revisor
Revisor blev genvalgt.
11. Valg af suppleant
Belinda Wellendorf R25 blev valgt som suppleant.
12. Eventuelt
Fibernet.
Det blev aftalt, at Nils Frederiksen går i dialog med Fibia om fibernet.
Det blev foreslået, at man gennemgik bådene på stranden og herefter får fjernet dem, der ikke
kan sejle.
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 11.30.

