Referat fra bestyrelsesmødet lørdagn den 23. oktober 2021 i Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand.

1. Ingen bemærkninger
2. Informerede om:
- Tangen har ikke i 2021 været så ildelugtende – men stadigvæk er der meget tang. Foreningens
økonomi kan ikke alene klare opgaven med rensning af stranden. Martin vil spørge Slagelse
kommune hvilken tilladelser de har fra offentlige instanser, og Flemming spørger Kystdirektoratet
om håndtering af tang. En arbejdsgruppe bestående, af Annemarie og Preben, vil søge fonde med
hjælp af Kalundborg kommune.
- Indsamling af skrald den 9. maj 2021 - der var ikke så beskidt som vi troede - god opbakning til
arrangementet.
- Der er stort set ingen sommerhuse til salg i området, hvilket kan ses af de få tilsalg skilte der står
langs Osvejen.
- I 2022 kommer 2. etape af Tour de France feltet trillende ad Osvejen og videre ad Brovejen den 2.
juli, og håber på en dialog med kommunen om synliggørelse af feltet i vores område.
- Kalundborg Kommune støtter ikke foreningen i 2021 grundet de få medlemmer i foreningen.
- Vinterbadeklubben har faste badedage der kan følges på facebook via Carsten.
3. Status den 18. oktober 2021: 52 husstande & foreningens saldo 16.372,50 kr.
4. - Mail til foreningen omhandlende legepladsens beskaffenhed for enden af Brovejen ved p-pladsen:
bestyrelsen vil efter den ekstraordinære generalforsamling nedsætte en arbejdsgruppe under
bestyrelsen der vil se på emnet.
- Nabostøj, som eksempel musik, maskiner og elektisk værktøj, bør løses med dialog.
5. Ideer til forcering af flaskens udløb blev vendt.
6. Redningsstationerne langs Bjerge Sydstrand er af forskellig beskaffenhed. Tryg Fonden har 4 langs
kysten, mens det er ukendt hvem der ejer de resterende firkantede redningsbokse eller trekanter
med redningskrans – private eller levn fra fortiden? – ingen ved det. Bestyrelsen afslutter emnet.
7. Opfølgning på Nyttige adresser på foreningens hjemmeside overdrages til Carsten. Interessen er
der, hvilket kan ses på besøgsfrekvensen, da ideen blev søsat. Prisniveauet er realitisk, da annoncør
har fået henvendelser på baggrund af listen på hjemmesiden.
8. Grundet at kasseren vil stoppe hurtigst muligt, blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling lørdag den 27. november kl. 11:00 ved Fredsskovens Ishus ved halvtaget,
udendørs, da vi ikke ved hvordan Covid-9 situationen er i landet til den tid. Dagsorden: 1. Valg af
dirigent. 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Preben Frederiksen ønsker ikke genvalg mens
Annemarie Jensen, Flemming Rønholt & Carsten Nor ønsker genvalg). 3. Orientering af bestyrelsens
arbejde. 4. Eventuelt. Herefter aftaler og planlægger bestyrelsen den ordinær generalforsamling.
9. Intet
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