
Referat af generalforsamling i Bildsø Plantagegrunde den 7. august kl. 10.00 i Bedstes Hus 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisor. Regnskabet vedhæftes i udkast og 
kan senere læses på hjemmesiden.
4.Behandling af indkomne forslag.
    4.1 Bestyrelsen opfordres til, at fremlægge den fremtidige strategi for bekæmpelse af rugusa på 
engen. Arbejdsdage 2021?
    4.2 Fartproblemer, særligt på Tagetesvej. Det foreslås, at der IGEN bliver anført i referat, at de 
20 km/t skal respekteres på alle 3 veje, så beboere midtvejs ikke bliver totalt støvet til.
    4.3 Der er fremkommet forslag om, at grundejerforeningen / bestyrelsen skal være tydelig og 
evt. opfølgende i forhold til ”Sommerhusstatus skal overholdes – ingen helårsbeboelse for dem 
som ikke må”
5. Fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent foreslås. (kr. 400,- opkræves v mail den 15/8 
med forfald 15/9)
6. Valg af bestyrelse repræsenterende de 3 veje. På valg er Jesper Jul Christensen (S-20) og Anne 
Klee (T-13) Begge er villige til genvalg.
7. Valg af revisor og bestyrelsessuppleant. Ingen er på valg i år. Revisor er Paul Rode Andersen 
(S-17) og
    Bestyrelsessuppleant er Jens Mose (R-14)
8. Eventuelt.

Der var et dejligt stort fremmøde til generalforsamlingen og 26 adresser var repræsenteret - tak for 
det.


1.

Ulrich Hjort Hansen blev valgt til dirigent og Anne Klee som referent


2.

Bestyrelsens formand Nils Frederiksen af lagde beretning og konstaterede, at der ikke havde 
været mange aktiviteter i det forgangne år. 

I år var der bål på stranden til Sankt Hans og der var en stor tak til Poul for bålpasning og til de 
involverede, som havde sørget for sange m.v.

Vi har alle - stort set - fået indlagt fibernet fra Fibia.

Vi får et nyt ophalerspil på engen

Vi mangler at afholde aktivitetsdage, og det vil bestyrelsen sørge for at der bliver indkaldt til.

Den stigende risiko for havvandsstigninger blev berørt og Nils omtalte kort muligheden for og et 
ønske om et dige, for at modstå stigninger fra havsiden. Med hensyn til vand fra landsiden, så har 
vi tidligere været i dialog med Slagelse Kommune om at genåbne Bildsø Sø, som vil have en 
betydning for afledningen af vand.


Jesper Jul gjorde opmærksom, at der vil være flere, som ønsker at investere i el-biler, og som 
selvfølgelig skal have ladet op, når de er i sommerhus. Kan nettet klare det? Bestyrelsen blev 
opfordret til at arbejde videre med el-problematikken/ønskerne.


3.

Susanne Lüthgens - kasserer - fremlagde årets regnskab, som udviser et underskud på kr. 
10.000, som skyldes ekstraordinære udgifter til afretning af veje.

Vi har fået et Mobilpay nummer, som der kan indbetales kontingent på. Det er 0782PZ - og husk 
at anføre din adresse.


Regnskabet blev godkendt.


4.

Der var flere indkomne forslag om dels farten på vejene, dels strategi for bekæmpning af Rosa 
Rogusa samt helårsbeboelse.




Der var en god debat om farten på vejene og det blev aftalt, at vi flytter de små 20 km skilte 
længere ned ad de enkelte veje, for at gøre opmærksom på, at farten skal ned. Det er allerede 
sket. Der var også et forslag om en årlig reminder til ejere, udlejere og lejere om at holde farten 
nede.


Bekæmpelse af Rosa Rogusa blev der orienteret om fra bestyrelsen - Per Hedegaard - som 
fortsætter med at bekæmpe med kemi. Per Hedegård har efterfølgende skrevet:


Der er indtil nu i år ikke kemisk bekæmpet Rosa rugosa på engen. Det skyldes til dels det meget 
kølige og sene forår, som gav en mindre vækst en normalt, samt at vi ikke ønskede at bekæmpe 
og afspærre dele af engen i højsæsonen. Vi forventer at der her i efteråret vil blive foretaget en 
kemisk bekæmpelse på en del af arealet, som således afmærkes med minestrimmel.
Det mest fordelagtige tidspunkt for en effektiv kemisk bekæmpelse er når roserne har en vis 
størrelse, og der er en nedadgående saftstrøm til rodnettet. Det foregår fra roserne har en vis 
størrelse, og så længe der er blade på roserne. Med fugtigheden i år er der fortsat vækst.
Det er normalt ikke forbundet med nogen sundhedsfare for mennesker og dyr at komme i kontakt 
med de behandlede planter. 

Per sørger for, at der bliver afmærket hvor han bekæmper med kemi. 

Samtidig talte vi om, at det ikke giver mening af slå dele af engen, eller bruge buskrydder, det er 
væsentlig mere nænsomt at pensle den enkelte plante, og det gør Per. 

Med hensyn til helårsbeboelse, så blev det også debatteret, og der blev talt om, at det er netop der 
vores bevarende lokalplan kommer ind i billedet. Det er et sommerhus område, og det skal fortsat 
have præg af et sådant. 

5. 
Kontingentet blev fastsat til kr. 400,- pr. år. 

6. 
Valg af bestyrelse. Jesper Jul og Anne Klee var på valg, og blev begge genvalgt.  

7.  
Jf. indkaldelse er ingen på valg og dette punkt er uændret. 

8. 
Under eventuelt blev det drøftet, at renovationsfolkene ikke sætter spande på plads. Jens Mose 
har haft dialogen med kommunens affaldsfolk og tager endnu en dialog. 

På arbejdsdagen skal sker der ingen klipning af eng. 

Både på engen skal mærkes med Vej og husnummer som R14, f.eks. 

Hunde skal holdes i snor og husk at tage efterladenskaber med hjem i skraldespanden. 

 ——————————————————— 0000———————————————————- 

Efterfølgende holdt bestyrelsen møde og konstituerede sig med Jesper Jul som formand, Per 
Hedegård som næstformand, Anne Klee som sekretær, Susanne Lüthgens som kasserer og så er 
Nils Frederiksen menigt medlem, og han får en stor tak for det arbejde som han har udført i sin tid 
som formand. Jens Mose er fortsat suppleant. 

Vi drøftede kort muligheden for at få en hjertestarter ved stranden, og arbejder videre med dette 
forhold. 

Det blev besluttet at afholde arbejdsdag den 23. oktober kl. 10 - indkaldelse følger.


