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Referat – bestyrelsesmøde den 9. november 2019  
 

Deltagere 
Jørgen Jakobi, Henning Iversen, Jens Christian Knudsen og Benny Wind. 
 
Afbud fra Holger Hansen og Michael Jensen 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Meddelelser fra formanden. 
3. Orientering om Tissøprojektet og dets foreløbige afslutning. 
4. Fibernet på Bjerge Sydstrand 
5. Vejenes tilstand 
6. Gennemgang af materiale fra kassereren 

 
1. Det udsendte referat blev godkendt. 
2. Formanden orienterede om Tissøprojektet.  

Det er ikke så godt som håbet. På det afholdte møde var der mange tekniske ting omkring Halleby 
åens vandmængder. 
Kalundborg Kommune er klar over at der inden for de kommende 4 år må gøres noget. 
Umiddelbart taler man om at nedsætte planker, og lave et nyt og bedre system. Det handler om at 
styre vandet fra Tissø. 
Der er stor forståelse for at problemerne skal løses. 
 

3. Orienteringen blev givet under pkt. 2. 
 

4. Jonas fra Gørlev lokalråd var på besøg, og orienterede om Fibernet på Bjerge Sydstrand: 
Set fra lokalrådets side, handler fibernet om at gøre området attraktivt og at støtte den lokale 
handel. Dette gøres også ved at gøre sommerhusområdet attraktivt. 
Indtil videre er fibernet installeret på Bjerge Nordstrand, Reersø og Svallerup, og det er nu håbet, at 
også Bjerge Sydstrand kommer med. 
Lokalrådet medvirker i den generelle udvikling. Man taler om at etablere et ”naturrum” ved P-
pladsen ved brovejen med sauna, badebro m.m. og har planer om tangrydning hver anden uge om 
sommeren. 
Lokalrådet har valgt at Novomatix skal have lov at graver fibernet ned. Fibia er ikke længere mulig 
leverandør. Hvis 70-75% installerer fibernet, vil prisen for en 500/500 forbindelse blive som i 
boligforeninger – kr. 69,- pr. måned. 
Indtil dette sker vil prisen for en 100/100 forbindelse være kr. 199,- pr. måned, men med mulighed 
for at sætte abonnementet på stand-by, så det kun koster kr. 49,- pr. måned. 
Det koster kr. 2.500,- at blive tilmeldt. 
Lige nu er 243 tilmeldt, og for at Novomatix går i gang, skal 275 være tilmeldt. Hvis der er 
tilstrækkeligt antal tilmeldte vil Novomatrix gå i gang med gravearbejdet i første kvartal 2020. 
Novomatrix og Canal Digital holder informationsmøde den 24/11 kl. 11-15 på Campingpladsen, 
Bjerge Sydstrand. 
 
Bestyrelsen besluttede at udsende meddelelse om informationsmøde til foreningens medlemmer. 
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5. Der ændres ikke på de indgåede aftaler om opfyldning på vejene. 
 

6. Der er medlemmer der ikke har betalt kontingent for 2019. Der er udsendt brev fra kassereren til 
disse medlemmer.  
Indbetales ikke kontingent inden næste bestyrelsesmøde, udsender kassereren besked om at de 
betragtes som udmeldt af grundejerforeningen. 
 

7. Vi skal overveje skiltning mod løse hunde ved vejindkørslerne til habitatsområderne. 
 
 

 
 
Benny Wind – 14-12-2019 
 
 

 


