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Referat fra Bestyrelsesmøde 15/10 2022 

Deltagere: Jesper, Per, Nils, Jens, Susanne. Afbud fra Anne. Referent: Susanne. 

 

Dagen startede med ”havedag” på engen. Tak for fremmøde. Den vilde rose blev bekæmpet både med 

maskiner og sakse. 

Der blev ikke fyldt op på vejene, da det havde regnet i løbet af natten, så hullerne var fyldt med vand. 

Opfyldning med grus ville være spild af godt arbejde, fortalte sagkyndige udi vejbelægning. 

 

Der ligger rundt om på vejene bunker med grus til opfyldning ud for egen matrikel. Det er en gammel 

tradition, at man selv vedligeholder ud for egen matrikel jf. Velkomsthilsen på hjemmesiden: 

Velkomsthilsen til nye beboere i Bildsø Skov (bildsoe-plantagegrunde.dk) 

Der står mange spændende ting på hjemmesiden. Så kig gerne forbi: 

Bildsø GF - Nyhedsbreve (bildsoe-plantagegrunde.dk) 

 

1. Hjertestarter (Jesper foreslår en gåtur) Bestyrelsen vurderede flere muligheder ud fra følgende 
overordnede kriterier: Placeres på Ranunkelvej, der er offentlig vej og let at komme til fra de andre 
veje. I den nederste halvdel mod vandet. Gerne mulighed for el i nærheden.  
Der arbejdes videre med et par forslag og muligheden for at få el. 
 
På vejen rundt blev vejene besigtiget. Den øverste del af Tagetesvej og nederst på Ranunkelvej, er 
der behov for opfyldning, men generelt ser vejene fine ud.  
 

2. Henvendelse fra Tagetesvej vedr. støv om sommeren samt afretning, opfyldning af huller. 
Henvendelsen omhandler anvendelse af specielt grus / miljøsalt. 
Nils kontakter Vækst og Miljø, for at høre nærmere om miljøsalt. Hvad er det for et produkt? Kan 
det påvirke fyrretræerne eller andre biologiske forhold? Er der alternativer? Hvordan vurderer 
Vækst og Miljø effekten af at lægge miljøgrus på vejene. Mc Adam løsning kunne det være en 
mulighed.  Hvad er prisen? 
 

3. Vejbredde, hvor bred skal kørebane på en grusvej være? Google er en ven og det er faktisk 
beskrevet i lokalplanen for området: 
Veje anlagt som grusveje med rabat i begge sider.  

 
 
Da der er tale om en plantage, kan der være nogle særlige hensyn til træerne. Der skal jo være 

http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/velkomst-nye-beboere.pdf
http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk/nyhedsbreve.htm
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plads mellem træerne, men turen rundt viste, at vi de fleste steder kunne holde os indenfor 6-7 m 
mellem træer. Bestyrelsen flyttede et par skilte lidt ind, da de var lidt for tæt på kørebanen.  
 
Pynter man med krukker, sten eller andet ”kunst” fra naturen, skal man være opmærksom på, at 
man ikke må komme ud på vejarealet med pynten.  
Som udgangspunkt opfordres der til, at det placeres på egen matrikel. 
  

4. Skraldespande. Vi har tidligere fået oplyst følgende: Når skraldemanden tømmer 

affaldsbeholdere, skal han tømme dem og sætte dem på plads, hvor de er taget fra. Det er 

den helt klare instruks han arbejder ud fra.  

Usikkerheden knytter sig til, om de kan undlade at sætte dem på plads, hvis underlaget er 

græs og hvor mange meter fra vejen, skal de kører med beholderne.  

 

Der er klippet fra regulativet: 
§11.6 Anbringelse af beholdere  

Beholderne skal være placeret således, at de er let tilgængelige for afhentning jf. bilag 1 om 

indretning af standpladser og adgangsveje, herunder vanskelige adgangsveje.  

Er der særlige forhold på en ejendom eller i et område, som gør, at kravene til standplads og 

adgangsvej ikke kan overholdes, afgør Slagelse Kommune efter gældende administrationsgrundlag, 

hvordan indsamling af affaldet fra den pågældende ejendom eller område skal tilrettelægges. 

Særlige forhold kan for eksempel være, at ejendommen er fredet eller at kravene til adgangsvejene 

i et område ikke kan opfyldes. Slagelse Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra krav til 

standplads og adgangsvej. I forbindelse med en sådan dispensation kan Slagelse Kommune pålægge 

borgere og grundejere at betale et særgebyr. 

Link til Bilag 1, der beskriver krav til indretning: 

regulativ-for-husholdningsaffald-maj-2018.pdf (slagelse.dk) 

 
5. Præsentation af Lokalplan, Kultur & værdisæt -> Pjece Skal vi evt. have hjælp fra en professionel 

kommunikator.  
Bestyrelsen forbereder over de kommende møder punkter til indhold i sådan en pjece. Anne 
tovholder? Kender vi en kommunikator, der kan hjælpe? Susanne spørger en kollega, bosiddende i 
Slagelse. 
 

6. Spil til både, på stranden. Nyt spil er bevilget for lang tid siden. Vi satser på, at det løses inden 
foråret 2023. Anne inddrages. 

 
7. Økonomi 158.t kr. på kontoen. Nu betales ikke længere renter af indestående. 

 
8. Fremtidige bestyrelsesmøder: 

21. januar med efterfølgende frokost. Nils lægger hus til, og sammen finder vi løsning på mad og 
kigger på mulighederne for at få det bragt.  
20. maj, som er ca. 14 dage før generalforsamling. Klokken 10.  
 

9. Eventuelt og/eller andre punkter end ovenstående. 
 
Lørdag den 10. juni 2023 afholdes næste generalforsamling. 

https://www.slagelse.dk/media/11969844/regulativ-for-husholdningsaffald-maj-2018.pdf
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Udsendelse af dagsorden senest 10. maj 2023. 

Der sendes mail ud med opfordring til at komme med forslag inden 1. maj. 

 

Bestyrelsen vil kigge på, om § 6 måske skal formuleres lidt anderledes, så der bliver en tættere 

sammenhæng mellem indkaldelse til generalforsamling og muligheden for at komme med forslag, 

eksempelvis så forslag skal være formanden i hænde 3 uger før generalforsamlingen. 

 

Nuværende §6  

§ 6 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned. 
Bestyrelsen indkalder skriftligt med 1 måneds varsel hvert medlem på den protokolførte adresse 
eller e-mailadresse. 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af hensyn til arbejdets 
tilrettelæggelse være formanden i hænde senest den 1. maj. 
Forslag, som ikke er indkommet inden den 1. maj, kan ikke sættes under afstemning på 
generalforsamlingen. 
Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. 
 

 
 
 

 


