
Bestyrelsesmøde Bildsø Plantagegrunde 21. maj 2022 

Til stede: Susanne, Jesper, Nils, Per, Anne og Jens


2 punkter på vores dagsorden:


1 Generalforsamling 

Ulrich foreslås som dirigent og har accepteret


Strandrensning - Nils har været til møde og fortæller om det til GF

Vi bor ved en opbygningskyst, og det betyder, at når vi lader tang med videre ligge, så får vi mere 
kyst. Der hvor de oprenser bliver stranden lavere og kun gruset bliver tilbage.


Regnskab - Susanne aflægger - vi har overskud og gemmer til en eventuel digeløsning


Indkomne forslag - ingen indkomne inden for fristen


Kontingent foreslås til kr. 400,-


På valg Per, Nils og Susanne og de modtager alle genvalg

Suppleant Jens - modtager genvalg

Poul revisor - modtager genvalg


Eventuelt - hjertestarter under punkt 4. og opmærksomhed på Lokalplan under eventuelt


2 Andet 

Hjertestarter - skal vi have en - opfølges med et førstehjælpskursus om blandt brugen af 
hjertestarter - punkt på GF


Sankt Hans - etablering af bål og hvornår må vi kaste på. 

Opbygning af bål må ske 2 uger før Sankt Hans, og bestyrelsen markerer et område senest den 
11. juni. Anne laver opslag og sender til Susanne, som sender ud. Per indkøber branddaskere og 
de opbevares hos ham.


Der er drikkelse og sange til medlemmer af grundejerforeningen den 23. juni 2022 - Jens sørger 
for indkøb af øl og vin, optænding af bål og slukning. Bålet tændes kl. 21.00.


Tour de France - vi lukker vejene af aftenen inden - altså den 1. juli kl. 16. 


Arbejdsdag - Per og Nils arrangerer - aftalt til den 15. oktober kl. 10.00


Ophalerspil - Morten Fischer - Anne skriver til ham. 


Middag efter generalforsamling kl. 14.00 hos Jesper og Marianne - fordeler selv opgaver


Både på stranden - Jørgen R25 og Ulrich T13 fjerner den sidste båd og bådtrailer


Opmærksomhed på vores Lokalplan i forhold til bevarelse af træer - se uddrag fra Lokalplanen 
nedenfor. 


9.3 Bevaring af beplantning, delområde 1 - de 3 veje 
Træer indenfor lokalplanområdet, der er højere end 5 m er bevaringsværdige og må ikke fældes 
uden forudgående tilladelse fra Slagelse Kommune. Såfremt et træ skal fældes, skal det erstat- 
tes af et nyt træ af samme art på den enkelte ejendom.

Træer må ikke beskæres i højden uden forudgående tilladelse fra Slagelse Kommune.

Dog må der uden forudgående tilladelse foretages fældning eller topbeskæring af træer så- fremt 
en ejendom har mere end 3 træer med højde på over 5 meter per 100 m2 grundareal for hele 



ejendommen. I dette tilfælde skal der bibeholdes mindst 3 træer med højde på over 5 meter per 
100 m2 grundareal for ejendommen.


9.4 Beplantning, delområde 2 - Engen 
Området der er markeret på Kortbilag 2 som delområde 2 skal bevares som natur. En større del af 
delområde 2 er registreret som beskyttet strandeng. En del af dette område udgør en stor del af 
grundejerforeningens fælles fri areal.

For at opretholde strandengens naturlige vegetation, må den ikke tilplantes eller ændres på anden 
vis. Egekrattet skal desuden opretholdes som sådan.

Den invasive art Rosa Rugosa (Rynket rose) skal bekæmpes, da arten breder sig voldsomt og ikke 
er hjemmehørende.


Link til lokalplanen: https://www.slagelse.dk/media/16182853/tilrettet-lokalplan1200.pdf


Brug af åben ild - vær opmærksom på at det er forbudt at have åben ild i grundejerforeningen. 
Det betyder ingen bål på jorden og pas generelt på, så skoven ikke futter af. Der står et skilt ved 
indgangen til hver vej, hvoraf det fremgår. 


Input vedr. Round up og både på stranden som spørgsmål fra et medlem: 


Vi bekæmper fortsat Rosa Rogusa forsigtigt i henhold til Miljøstyrelsen’s retningslinjer. 


Både på stranden ligger både på vores areal og på nabo areal. Eftersom ingen har gjort 
indsigelser, har bestyrelsen ikke tænkt sig at gøre noget ved det. 


Referent: Anne Klee



