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Bildsø Plantagegrunde - bestyrelsesmøde den 23.10.2021 
 
Til stede var: 
 
Jesper, Nils, Jens, Per, Susanne og Anne 
 
1.  Opladning af EL-biler 
2.  Rosa Ragusa bekæmpelse…hvor langt kan vi komme indenfor det næste år? 
3.  Sankt Hans næste år.  
4.  Hastighed på vejene. Skilteflytning. 
5.  Renovation. 
6.  Fremtidigt dige 
7.  Ophalerspil. Hvor er vi? 
8.  Hjertestarter. 
9.  Fremtidige bestyrelsesmøder…Datoer 
10.  Økonomi og kontingent 
11.  Oprydning på stranden - både 
 
 
 
1.   
Jesper tager fat i en el-forretning - Elektrogården - og undersøger hvilke muligheder der er 
for at etablering af el-ladere til el-biler hos hver enkelt husstand.  
 
2. 
Som der blev informeret om på årets generalforsamling, er det tanken, at der fortsættes 
med kemisk bekæmpelse af Rosa Rogusa, da det har vist sig, at det er det eneste middel 
der fungerer.  
Det er Per, som har ansvaret for bekæmpelsen, og der kan rettes henvendelse til Per, hvis 
der er spørgsmål til dette. 
Der skal fortsat bekæmpes Rosa Rogusa på arbejdsdag. 
 
3. 
Sankt Hans 2022. 14 dage inden mærkes af på stranden og du kan begynde at lægge 
haveaffald på det afmærkede felt. Det blev aftalt, at der bydes på en øl/sodavand/vin på 
karton. 
Jens har ansvaret for Sankt Hans og kan kontaktes, hvis der er spørgsmål om dette.  
Susanne har ansvar for at informere via mail og lave opslag på FB. 
 
4. 
Skilte er flyttet længere ned ad vejene, som aftalt på generalforsamlingen.  
 
5. 
Jens har talt med renovationsfolkene og de tager ikke renovationsbeholdere, som står for 
langt inde på grunden. Jens undersøger hvor langt inde på grunden de må være, og giver 
Anne besked, så det kan komme på hjemmesiden. Vi henviser til at man hver især i 
tilfælde af tvivl eller andet ajourfører sig med kommunens (til enhver tid) gældende regler. 
Det står meget klart beskrevet deri. Oplever man at renovationsfirmaet (som i øvrigt også 
skifter over tid) ikke lever op til de gældende og beskrevne regler, er man velkommen til at 
række ud til bestyrelsen og/eller selv tage kontakt til kommunen. Se vedhæftede skriv om 
regler.  
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6. 
Nils følger det tæt udviklingen omkring det fremtidigt dige. Der er ikke noget nyt i sagen.  
 
7. 
Det er ikke indkøbt ophalerspil endnu. Det bliver opsat inden sommer 2022. 
 
8. 
Susanne har sendt en ansøgning til Tryg, og vi kan forvente et svar inden 1. december 
2021. 
 
9. 
Generalforsamling 2022 fastsættes til den 11. eller 12. juni.  
Bestyrelsesmøde afholdes den 15. januar og 21. maj kl. 10. 
 
10.  
Der er en enkelt som ikke har betalt kontingent. Susanne følger op. 
 
Der er bestilt grus, købt benzin og drikkevarer til arbejdsdagen den 23. oktober. Bilag om 
udlæg sendes til Susanne sammen med oplysning af bankkonto.  
 
11. 
Oprydning på stranden.  
 
Der trænger til at blive ryddet op i alle de både, der ligger på stranden. 
 
Vi kunne afsætte et areal, hvor bådene kan ligge, måske på et par lægter.  
 
Både som er oplagret ved stranden skal have adresse i form af R for Ranunkelvej og 
husnummer, S for Solsikkevej og husnummer eller T for Tagetesvej og husnummer.  
 
Inden 1. februar skal både nummereres, og herefter bliver de fjernet, hvis de ikke kan 
identificeres. Det er aftalt, at der tages billeder af alle bådene, så de kan identificeres. Der 
laves et opslag på FB og på hjemmesiden.  
 
Det er aftalt, at vi kigger på de ophalervogne der ligger på stranden og renoverer eventuel. 
 
Jens lægger en Rudkøbing jolle til fælles afbenyttelse på stranden til næste år, som bliver 
mærket Fælles. Foreningen indkøber årer og åregafler til båden. Jens sørger for dette 
projekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


