
Grundejerforeningen                 Roskilde 18.6.06 
Bildsø Plantagegrunde 
 
 
Referat fra Generalforsamlingen i grundejerforeningen afholdt den 18.6.06. 23 parceller var repræsenteret. 
 
Formanden, Johannes Fischer bød velkommen. 
 
ad.1 Marianne Møller valgtes til dirigent. 

 
ad.2 Formandens beretning: 

 
ad.3 Kassereren, Bente Ingvarsen, fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 

 
ad.4 Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, kun fra bestyrelsen. Disse forslag blev                                

behandlet under pkt.5 og pkt.9. 
 

ad.5 Kontingent for næste år 1.4.06 - 31.3.07 blev fastlagt til 250kr.  
16 stemte for og 3 imod. 
Forslaget om kontingent forhøjelse kom fra bestyrelsen, med følgende begrundelser: 
Vi vil gerne vedblive med at forny skoven og strandengen på fællesarealerne, som blev star-
tet efteråret 2004. Det kræver professionel indsats, f.eks. af ”Vækst og miljø”. Nye træer, der 
er stabile og med en god igangsat vækst koster penge. 
Beskæring af træer og vedligeholdelse af græsrabatter påhviler den enkelte grundejer, et 
krav fra Slagelse kommune, pjecen som vi alle får tilsendt om foråret i.f.m. årets renovations-
plan. Men da en del af den tilbageværende skov er blevet meget høj og da vegetationen er 
blevet alt for tæt, skal der beskæres, så de store vogne kan komme frem og tilbage uden at 
få skrammer. Andet kan vi ikke være bekendt. Der for bliver beskæring et kollektivt ansvar i 
dette år, ligesom vedligeholdelse af veje er det. 
 
Flytning af bom på Ranunkelvej: 
For at undgå diskussioner med parkerende badegæster flyttes bommen op mod landevejen. 
Der laves 2 nye stolper, men de gamle bliver stående. 
Erling Helseby har 2 stolper og et jordbord, og Kjeld vil gerne udføre arbejdet. 
 
 

ad.6 
og 7 

Valg af formand og medlemmer til bestyrelsen blev slået sammen. 
Marianne Møller, R17, fortsætter 
Johannes Fischer, T 9, fortsætter som formand endnu et år efter lidt pres med flere opfor-
dringer og mange rosende ord for sit fantastiske og enestående arbejde på vegne af alle 
grundejere. 
Næste år skal vi finde en ny formand og en ny kasserer, da Bente Ingvarsen  ,R  ?, også 
stopper, derfor opfordres I til at melde jer, så opgaverne kan overtages i løbet af året. Der 
blev foreslået  at et udvalg bliver nedsat til aflastning af Johannes.. 
 

ad.8 Revisor og revisorsuppleant: Niels Hansen, R 15, og Christian Gylling, T 1. 
 

ad.9 
evt. 

Bekæmpelse af roserne på strandengen: 
De smukke roser er ukrudt og fortrænger den naturlige strandengsvegetation. Skov og natur-
styrelsen opfordrer til at roser, som ikke står hvor de skal stå, skal fjernes. 
http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2004/87-7279-540-9/html/kap08.htm 
Et rosebekæmpelsesudvalg blev nedsat. Det består foreløbig af: Kirsten, Marianne, Kjeld, 
Erik, Erling og Annli. 
1. møde er lørdag 24.6 kl.10 på strandengen. 
 
En ny liste over grundejermedlemmer bliver udsendt. Det sørger Marianne for og Bent, R 8, 
vil gerne hjælpe. 
 
Efterskrift.  
Sct. Hansaften tændes bålet kl. 22. I opfordres til at lægge materialerne langs vandkanten og 
ikke op mod marehalmen. Kørsel bliver med egen trillebør. 
Næste generalforsamling afholdes på Restaurant Strandlyst lørdag den 23. juni 2007 kl.10.  
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