Referat fra generalforsamling i Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand den 13/3-2022.
16 fremmødte udover bestyrelsen Heidi Vestergaard Holst, Birgitte Andersen, Birgitte Helweg Bendtsen,
Anne Marie Jensen og Martin Sørensen.
Valg af referent: Chanette Oure Sørensen

1. Valg af dirigent: Birgitte Andersen.
2. Bestyrelsens beretning fra formand Martin Sørensen:
Opstart af foreningen på kun 60 dage – med udgang fra den stiftende generalforsamling november 2019 –
en hurtig fødsel.
Arbejdet med fibernet til området endte med Fibia, hvor foreningen forhandlede gratis tilslutning til alle.
Arbejdsdage med skraldeindsamling i 2021
Forsøg med tangrensning.
Det er blevet relevant, at snakke om diger efter de voldsomme vejrforhold den seneste tid.
Foreningen har investeret i et regnskabsprogram.
Tour de France kommer til Bjerge Sydstrand den 2. juni 2022, og foreningen kunne også godt tænke sig, at
nedsætte arbejdsgrupper, så vi kan lave en happening eller dekoration af området.
Livredderstationer er opdateret og der har været dialog med Tryg-fonden og kommunen så vi “er på
landkortet”.
Bestyrelsen ønsker flere medlemmer, for sammen er vi stærkere.
Vi mangler en IT-ansvarlig til vores hjemmeside ved årets udgang.
Spørgsmål fra deltager til havvindmøller? Svar: en anbefaling skal lyde til, at melde sig ind i Foreningen
“Beskyt Jammerland bugt” som er imod havvindmøller, og har økonomi og godt fat i emnet. Lokalpolitiker
Jonas Henriksen som er til stede i dag, kunne fortælle at hele kommunalbestyrelsen er imod de kystnære
havvindmøller. Derfor skal der køres sag igennem EU-domstolene. Jonas Henriksen mener, at det kommer
til at tage en lang årrække, før havvindmøllerne overhovedet kan blive en realitet.
Spørgsmål fra deltager til Kalundborg Kommunes bidrag og hjælp til foreningen i 2021? Svar: at Kalundborg
Kommune ikke i 2021 har bidraget.
Alle forslag med ‘hvad tang kan bruges til’ er undersøgt, men en endelig løsning vil være meget kostbar. Det
kan ikke bruges i biogas anlæg. Man er bekymret for tungmetaller og derfor skal det bortskaffes som
miljøfarligt affald.
Spørgsmå fra deltager til kystsikring? Svar: Der er dialog med Kalundborg Kommune om diger, men Tissø er
en større risiko end havet.
Spørgsmål fra deltager til om vandet løber ind ad kanalerne og skaber problemer? Svar: det er ikke
havvandet der forårsager problemet, men i stedet vandet inde fra land. Vi forventer Kalundborg Kommune
er klar med eksperter, til at løse problemet.
Spørgsmå fra deltager til offentlige toiletter der er lukkede i vinterhalvåret? Svar: der er tale om en gammel
kutyme; i Kalundborg Kommune åbnes de først til påske. Det er et ønske, at foreningen kigger på hvad der
skal til så dette ændres.
Beretning godkendt.
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab der er godkendt af revisor. Heidi Vestergaard Holse oplyser, at vi
skal forvente flere udgifter til bank fremadrettet. Regnskabsprogrammet er nødvendigt for at GDPR
lovgivningen er overholdt. Regnskabet godkendt.
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4. Ingen indkommende forslag fra medlemmer.
5. Bestyrelsen foreslår et medlemskontingent på 100 kr pr. år, mod de nuværende 50 kr. Kontingent
ændringen blev vedtaget og træder i kraft pr. dags dato. Løbesedler skal deles ud i maj og fremad, for at
hverve nye medlemmer.
Budget: bestyrelsen har faste årlige udgifter i forbindelse med hjemmesiden, regnskabsprogram og
bankkonto udgifter. Foreningens indtægter kommer fra medlemskontingenter, private bidrag og fra lokale
håndværkere der reklamerer på hjemmesiden www.bjerge-sydstrand.dk
6. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 3 til bestyrelsen. Martin Sørensen og Birgitte Andersen ønsker
genvalg. Nyt medlem af bestyrelsen blev Finn Grønbæk Jensen. Bestyrelsen konstituerer sig den 25.3-2022.
7. Revisor: Steen Koch blev valgt som ny revisor. Revisorsuppleant Stig Busk Sørensen ønskede genvalg.
8. Eventuelt:
Spørgsmål fra deltager om man ved hvor mange i området er borgere i Kalundborg Kommune? Svar: Nej,
foreningen ved det ikke, men svaret kan findes hos kommunen.
Spørgsmål fra deltager til både der ligger på stranden og ikke er i brug? Svar: Måske skal foreningen kigge
på at ejerforholdene bliver klarlagt.
Herefter fik Jonas Henriksen ordet med information for vores område. Jonas er medlem af teknik og
miljøudvalget samt landliggerudvalget i Kalundborg Kommune:
Broen over flasken hænger i en tynd tråd efter stormene og Kystdirektoratet er måske ved at trække
tilladelsen tilbage, da det ikke ønskes, at der “pilles ved” et af de meget få naturlige udløb. Længere inde er
det fredet område, som er under Naturstyrelsen, hvor der går kvæg. Eneste håb er, at bygge længere inde,
så dialogen med Naturstyrelsen fortsætter.
Legepladsen i forlængelse af Brovejen er renoveret, men der mangler lidt. Opfordring til at foreningen
søger midler fra “Få-det-fikset” puljen, hvor der er i alt 2 mill. kr. der kan søges om.
Vedr. vinterbadning: Landliggerudvalget arbejder på naturrum med faciliteter til dette. Der er en
repræsentant herudefra, men kender ikke kontaktpersonen, som foreningen kan gøre brug af.
Ny affaldsordning; ny tømning hver 14. dag hele året. Storskrald ophører da der var under 5% der brugte
ordningen. Skraldeøen - ved hjørnet af Osvejen og Brovejen – nedlægges. fordi der skal sorteres mere ved
husene.
Oversvømmelser og stigbord udfordring fra Tissø, gennem vores område til Storebælt. Overfladevand i
Tissø bruges af NovoNordisk og de har ansøgt om brug af mere overfladevand. Enhedslisten har klaget over
dette til Ankestyrelsen, og dét forsinker alt i sikring af stigbord, og alt påtænkt sikring af stigborder er sat i
bero indtil det er færdigbehandlet i Ankestyrelsen.
Kommunen har tildelt 2 mill. kr. til vedligehold af træbro og betonbro over Sukkerkanalen.
Kommunale veje er i dårlig stand, blandt andet fordi rødder fra private ejendomme vokser under vejen og
ødelægger belægning. Kommunen vil derfor fremadrettet indskærpe lodsejere, at de skal kantskære og
sørge for at folk overholder dette. Kommunens folk vil håndhæve dette.
Jonas opfordrede at kigge på hjemmesiden www.landdistriktspolitiker.dk
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