
Referat fællesmøde den 27-11 2021 

Foreningerne: Kalded 67 - Granly - Plantagen – Birkely - Ingershøj

1. Valg af ordstyrer

Jette Birkely

2. Valg af referant

Allan Kaldred 67

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger.

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 er blevet forsinket på grund 
af indsigelse fra Bregninge Beboerforening, og samtidig har der været spørgsmål til 
gravetilladelser, men alt skulle nu være afklaret, så projektet kan gå i gang i 2022, så 
snart entreprenør får tid.

Der bliver ikke før december 2022 tale om ny udvidet affaldssortering. Der vil dog 
også komme nye beholdere til rest – og bioaffald.

Der kommer DM i Skills i Kalundborg den 28 – 30 april 2022, hvilket burde bringe 
rigtig mange tilskuere til Kalundborg fra hele landet, hvilket igen måske kunne 
betyde noget for potentiel udlejning af sommerhuse.

Ved annonceret stormøde i 2022 er et af punkterne kloakering.

Når Tour de France kommer forbi området i 2022 vil der fra kommunens side bliver 
spærret af langs ruten i 4 – 5 timer på løbsdagen.

4a. + b

Poul Gaarden bliver genvalgt som repræsentant til Landliggerudvalget

Foreninger er enige om at spørge blandt deres medlemmer om der skulle være nogen,
der er interesseret i at være suppleant til Landliggerudvalget.
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5. Håndtering af sager med Kalundborg Kommune

Plantagen har forgæves forespurgt kommunen angående problem med udfyldning af 
poster til bestyrelse, da de De Facto er uden bestyrelse i foreningen

6. Områdets karakter, ser vi forandringer og i hvilken retning.

Ingen umiddelbare betragninger, men pkt. videreføres til næste dagsorden.

7. Indkomne henvendelser

Der er i nogle foreninger fra medlemmerne forespurgt om større biodiversitet i 
vedligeholdelsen af de grønne områder, og nogle foreninger har allerede efter tilsagn 
fra respektive generalforsamlinger implementeret reduceret klipning i nogle områder.

Kaldred67 har modtaget tilsvarende forespørgsler, men generalforsamling har ikke 
støttet et sådant tiltag.

Ingen kommentarer 

8. Alment /eventuelt + Formandsskifte

Da der i dagsorden skulle have være pkt. vedrørende ordinært formandsskifte i 
Fællesforeningen, er dette medtaget her.

 Birkely er herefter de næste 2 år formand for Fællesforeningen.

9. Næste møde

Sommermøde er fastlagt til den 4 juni 2022 med max 2 deltagere pr. forening.

Næste Julemøde med fri adgang er fastlagt til den 26 november 2022.


