Referat fællesmøde den 28-11 2020
Foreningerne: Kalded 67 - Granly - Plantagen – Birkely - Ingershøj
1. Valg af ordstyrer
Henrik Granly
2. Valg af referant
Allan Kaldred 67
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger bortset fra at tidligere klage over skydeklub ved Smakkerup
faktisk skulle have været rettet til nabo, som havde afholdt natteskydning uden
tilladelse. En klagesag desangående er behandlet ved kommunen
4. Nyt fra kommunen/Landliggerudvalget v. Poul Gaarden
Tidligere projekt fra 2017 om grusvej fra grusgrav ved Kaldredvej over marker til
Torpevej og Wihelmshøjsvej og herfra bagom Bregninge bliver alligevel en realitet.
Der bliver ikke de nærmeste 4 år tale om ny affaldssortering.
Der var vandløbseftersyn i oktober og rapport vil blive udarbejdet og fremsendt til
berørte parter. Blandt andet vil Storemoseåen blive oprenset, hvilket måske vil
påvirke Kaldred 67.
Der er etableret en 390 km lang istidsrute i samarbejde med 5 kommuner, hvoraf
Kalundborg er en af dem. Man kan læse mere på www.istidsruten.dk .
Det sidste motorvejsstykke til Kalundborg har stadig 1. prioritet.
Poul efterspurgte et måske større engagement i landliggerudvalget og samarbejdet
med kommunen fra foreningerne. Det var Kaldred 67’s opfattelse at mange emner på
stormøder var for specifikke for de enkelte områder, og som sådan måske
foreningerne i Kaldred uvedkommende. Helle fra Ingershøj mente også emnerne blev
lidt udvandede på seneste stormøde, især fra kommunens side. Det var generelt
foreningernes opfattelse, at man gerne ville have noget mere materiale omkring og fra
stormøder, hvilket Poul ville sørge for.
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5. Grusgraven, ændringer i indvinding.
Connie fra Birkely redegjorde for deres engagement i klagesag vedrørende
grusgravens ønske om etablering af nyt sorteringsanlæg. På baggrund af klager var
det trods alt lykkedes at få udskudt starttidspunkt for indvinding til kl 7 i stedet fra kl.
6, ligesom gener fra projektørlys på pladsen ville blive adresseret således at det ikke
var til gene. Der var tilsyneladende ikke enighed blandt flere klagere omkring
etablering af eventuel støjvold, hvorfor en sådan ikke var etableret endnu.
Der var almindelig konsensus om, at man sikkert ville komme længst med mindelig
kommunikation med grusgraven i fremtidige udvidelser, da udvinding af
grusmaterialer til byggeri var et alment samfundsmæssigt behov, og at tidshorisonten
for udvindinger i Kaldred trods alt var overskuelig.
6. Indkomne henvendelser
Ingen kommentarer
7. Alment /eventuelt
Finn fra Plantagen oplyste at de havde fået skiftet hjertestarter på baggrund af
problemer med type-godkendelse med den eksisterende. Birkely og Ingershøj har
ligeledes fået skiftet deres hjertestartere med samme begrundelse.
Finn fremlagde også principielt spørgsmål vedrørende kontingentopkrævning, som
dog mundede ud i at Plantagen måske skulle have informeret lidt bedre, men at
kontingentopkrævningen som sådan var valid.
Henrik fra Granly efterlyste en måske bedre opmåling/registrering af skellinier
foreningerne imellem, idet der i nogle tilfælde havde været uretmæssige beskæringer
på Granly’s område.
8. Næste møde
Formand ville fastsætte tidspunkt og herefter fremsende det.

