Referat fra bestyrelsesmøde 4/9 2019 – Mosevej 83
Tilstede var: Jens Kristian, Mogens, Henning, Niels, Kurt, Jens og Knud.
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Evaluering grillaften
3. Bronzehøjen
3.1. Kontingenter fra Bronzehøjen,
3.2. Grus og endelig færdiggørelse

4. Kystsikring
4.1. Afstemning omfang
4.2. Det videre forløb

5. Ny Badebro
6. Evt.
7. Næste møde og hvor
Ad 1.
- Melding om rotter ved store molok. – Ingen synlige spor, vi holder øje.
- Rod ved molokker. – Ved fyldte molokker kan alle i bestyrelsen ringe og
bede om tømning.
- Mangelfuld sortering. – Reminder i kommende mail til medlemmerne.
Ad 2.
- Der savnes lys i toiletvogn og telt.
- Ændre fra gril til fællesspisning blev diskuteret. Pris pr tilmelding?
- Underholdning blev diskuteret.
Ad 3
- Tinglysningsproces er i gang, endnu ikke færdig.
Ad 3.1.
- Kasserer oplyser at 101 af 225 har betalt kontingent. Ingen status for
Bronzehøjen. – Sekretæren forfatter reminder (kontingent, grene,
affaldssortering, refleksstolper – henvis til hjemmeside)
Ad 3.2.
- Grus til Bronzehøjen. – Jens Kristian ordner med udstykkeren.
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Ad 4.
- Lang snak om høfter, badestrand, opfyldning, slæbe sten
- Og økonomi.
Ad 4.1.
- Man er enige om at økonomien sætter grænser for hvad der kan
gennemføres.
Ad 4.2.
- Jens Kristian og Niels forsøger at komme i dialog med Skive kommune
Ad 5.
- Efterfølgende kig på ny badebro ved Lyby Strand. Muligheder vendes
med Skive kommune.
Ad 6.
- Beskrivelse af sekretæropgaver i bestyrelsen. Knud opdaterer.
- Sekretær laver oplæg til reminder, Niels fletter og sender.
- Snak om delt mappe (Dropbox). Niels og Knud afstemmer brug.
Ad 7.
- Næste møde den 17. januar 2020 ved Mogens i Stoholm

Referent Knud Jepsen
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