
Bildsø Plantagegrunde - Generalforsamling d. 11. juni 2022 

Dagsorden i henhold .l vedtægterne § 7 omhandlende Ordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent og referent 

Ulrich er foreslået som dirigent og valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 
Anne er foreslået som referent og valgt 

T13, S18, R14, R8, R13, S20, S16, R2a, T15, T20, T24, R25, S10, S14, S5, S2, R8, T9, R10 er repræsenteret. 25 
mødte op. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

Trailere og både på stranden. Alt er gennemgået og der er ryddet op. Tak for hjælpen .l Ulrich og Jørgen. 

Has.ghed på vejene. Der blev delt en flyer rundt og skilte blev flyVet. Flere oplever at has.gheden er 
sænket på vejene, bortset fra avisbuddet som kører for stærkt på Solsikkevej.  
Husk at gøre dine eventuelle håndværkere opmærksomme på, at de også skal overholde has.gheden.  

Per orienterede om strandeng og bekæmpelse af Rosa Rogusa. Per pensler roserne og det virker rig.g godt. 
Vi punktbehandler, det er skånsomt og vi fortsæVer med denne metode.  

Nils orienterede om oprensning af stranden. Var .l møde på stranden om kommunens oprensning, og 
teknisk forvaltning blev opmærksom på at den metode man har brugt, betyder at når man lægger det ud i 
vandet igen, får man kapsler, plast og alt andet opskyl med ud i vandet, som fak.sk er en ulovlig metode. 
Vi kender ikke den fremadreVede beslutning for rensning af stranden.  

Tour de France. Vejene lukkes af den 1. kl. 16. Susanne tager kontakt .l Bladkompagniet om avisuddeling. 
Ulrich tager kontakt .l Peter Bech om afspærring af hans vej også. 

Elbiler - Jesper orienterede om vores strømforsyning og -forbrug i foreningen. Jesper har gennemgået 
strømforsyningen med en elektriker. Opfordrede .l at få en elektriker ud, hvis du skal have .lsluVet en 
ladestander .l elbil, da en alm. forbindelse kan overophede og gå i brand.  

Nuværende fællesledning kan max tage 225 ampere, men har kun 155 ampere nu.  

Opfordringen er at være omhyggelig når du skal have ladestander .l elbil. 

Brand om sommeren - åben er ild er forbudt. Husk at gøre opmærksom hos eventuelle lejere, at man ikke 
må bruge åben ild, ingen bål.  

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisor.  

Susanne aflagde foreningens regnskab. Overskud på 16.700,-. 
144.000 på vores konto. Ca. 2.000 pr. Husstand.  
Regnskabet er godkendt.  

4. Behandling af indkomne forslag 

Hjertestarter.  Vi fik afslag på vores ansøgning.  
Hjertestarter koster omkring kr. 20.000,- inkl. Skab og montering. Årlige omkostninger kr. 1000,- - 3000,-. 
Det er besluVet, at der skal opsæVes en hjertestarter på Ranunkelvej, og bestyrelsen finder det mest 
velegnede sted. Det er også besluVet, at der skal a`oldes et kursus i brugen, for alle medlemmer af 
foreningen.   



 
5. FastsæVelse af kon.ngent 

Uændret kon.ngent foreslås.  
Kon.ngentet kr. 400,- opkræves v mail den 30/6 med forfald 31/7.  
Det blev vedtaget.  

6. Valg af bestyrelse repræsenterende de 3 veje 
 
På valg er Susanne Lüthgens (R-08), Per Hedegaard (R-13), Nils Frederiksen (S-18)  
Alle er villige .l genvalg, og blev valgt. 

7. Valg af revisor og bestyrelsessuppleant 

På valg er i år. Revisor er Paul Rode Andersen (S-17) og 
Bestyrelsessuppleant er Jens Mose (R-14).  
Begge villige .l genvalg og blev valgt. 

8. Eventuelt 

I .lfælde af dødsfald i ejerkredsen, kan foreningens medlemmer henvende sig .l bestyrelsen, hvis man 
ønsker at informere om dødsfaldet.  

Opmærksomhed på Lokalplanens bestemmelser om beplantning. 

God ide at udarbejde en lille pjece med fortælling om lokalplanen, has.ghed på vejene og andre forhold, 
placering af både på stranden (f.eks. 2 m imellem), som er relevante for en ny ejer.  

Hans fra Solsikkevej 14 vil gerne hjælpe med at få sat spillet op og tager kontakt .l Morten Fischer og 
lægger en plan om hvordan bådene skal ligge. Tage s.lling .l kajakker på stranden.  

Jens lægger en båd på stranden, som alle kan bruge - kommer i løbet af sommeren.  

Afretning af veje, når byggeri på vejen er færdig - Tagetesvej.  

Det er ajalt, at bestyrelsen forholder sig .l afretning af Tagetesvej på næste bestyrelsesmøde. 

Sankt Hans - bål på stranden må etableres fra idag, ingen trykimprægnerede brædder eller brædder med 
søm og skruer i. Bålet tændes kl. 21.00 og der vil være en forfriskning .l foreningens medlemmer. 
Der bliver markeret et område idag den 11. juni. Der er indkøbt 2 branddaskere, som vil være på stranden 
den 23. juni. 

Appel - ingen cigaretskodder på vejene eller på stranden. Skodder indeholder mikroplast og hører ikke 
hjemme i naturen.  

Foreningens kultur og værdisæt bør beskrives i en pjece.  

Tak .l Ulrich for ledelse af mødet. 

Formanden takkede af ejer dagens møde og ønsker alle en god sommer.  


