
 

 

NYHEDSBREV JULI 2020 

Kære Medlemmer, 
 
Sommeren er over os og det samme er feriesæsonen. Bestyrelsen har holdt møde, og 
her følger information om kommende aktiviteter mv. 
 
GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 26. JULI 2020 KL. 10.00 I BISSERUP FORSAM-
LINGSHUS 
Generalforsamling afholdes i Bisserup Forsamlingshus søndag den 26. juli 2020 kl. 10.00 – se 
vedhæftede dagsorden. Vi følger selvfølgelig sundhedsmyndighedernes anvisninger ift. hygiej-
neforhold bl.a., at vi sikrer god afstand mellem siddepladser, adgang til håndsprit mv. Efter 12 år 
som bestyrelsesmedlem og kasserer har Lisbeth Jensen valgt ikke at genopstille. Vi skal derfor 
have valgt et nyt bestyrelsesmedlem – meget gerne en regnskabskyndig person, og modtager 
gerne forslag til emner. Tina Lund, som blev valgt til bestyrelsen sidste år, har valgt at trække 
sig, og er erstattet af suppleant Poul Lund Jensen for det kommende år, hvorfor vi også skal 
have valgt en ny suppleant til bestyrelsen. 
 
ARBEJDSLØRDAG DEN 3. OKTOBER 2020 kl. 9.30 – 13.00 
Vi følger op på de sidste års succes og håber at se dig til en overkommelig arbejdsdag. Alle kan 
deltage. Der skal klares opgaver - mindre som større, så alle kan deltage uanset håndelag. Be-
styrelsen håber, der igen er opbakning til at løse nogle af disse mindre opgaver i fællesskab. 
Der vil være indlagt naturlige pauser, hvor foreningen vil være vært med kaffe, kage, øl og vand. 
Tilmelding til Marianne på mobil 61751412 eller mariannescharla@gmail.com. Plan for dagen 
følger. 
 
STRANDEN 
I samarbejde med Grundejerforeningen Lodden har vi igen i år fået fjernet tang ved Trollhætten 
samt udlagt sand. Det vil være fint, hvis vi i fællesskab giver et nap med at fjerne ny tang. Til 
formålet findes trillebør og greb bag buskadset, hvor tangen også kan placeres. 
 
VEJENE 
Norsk granit er udlagt, suppleret med et støvdæmpende materiale Dustex. I forbindelse med 
nedgravning af fiberkabler er flere af vejene i noget dårlig stand. Der er derfor foretaget vejsyn 
sammen med Fibia, KF Enterprise og Slagelse Kommune, og det er aftalt, at de berørte veje 
udbedres for Fibias regning. Samtidig vil vi opfordre til, at man på de forskellige veje selv er 
med til at vedligeholde sin vej ved at fylde granit i små huller, inden de bliver store. 
 
BEPLANTNING 
Vi har et rigtigt flot kuperet område med udsigt til sø, mark, skov og strand. Det bør vi bevare. 
Hold øje med jeres beplantning, om den er blevet for høj og/eller bred, og måske hæmmer ud-
sigten for jer selv og naboer eller vanskeliggør færdsel på vej og sti. Tag gerne en snak med na-
boen og aftal en ordning for beplantning i skel og større træer. Se også vedlagte huskeseddel til 
opslagstavlen. 
 
Mange varme sommerhilsner 
Bestyrelsen 
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