Referat fra bestyrelsesmøde 13/4 2020 – SKYPE
Deltagende var: Jens Kristian, Mogens, Henning, Niels, Jens og Knud.
Kurts Skype forbindelse var dårlig så han deltog ikke.
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Status på kystsikring
3. Badebro ?
4. Arbejdsdagen den 25/4. Detailplanlægning
5. Evt.
6. Næste møde og hvor
Ad 1.
- Bronzehøjen. Alle formaliteter er nu afsluttet. ”Blind vej” skilt opsat.
- Reklameskilt ved mosen. Skilt er fjernet, stolperne bliver også fjernet.
Ad 2
- Ansøgning sendt til Skive kommune ca. feb/mar. Ansøger om hård
skråning plus 2 – 3 høfder. Svar fra Limfjordsrådet: kan ikke behandles
før alle undersøgelser udført!
Efter brev til Skive borgmester har Jens Kristian fået lovning på møde
med kommunen og Limfjordsrådet. Mødet finder sted på stranden når
Covid-19 tillader det.
Ad 3
-

Den gamle badebro er fra 2014.
Snak om bro til ”halv pris” i Hjarbæk, mere konkret viden fremskaffes.
Genbrug af den gamle bro blev drøftet.
Nedspuling af pæle blev drøftet, Knud undersøger.

Ad 4.
- Arbejdsdagen 25/4 aflyses pga. Covid-19.
Ad 5.
- Flisningsdagen 23/5 aflyses pga. Covid-19. Hvis muligt findes ny dato
når situationen tillader det.
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- Generalforsamlingen 20/6 aflyses pga. Covid-19. - Regnskabet
udsendes på mail. Når situationen tillader det kommer der ny info om
generalforsamling.
- Sommerfest 11/7 aflyses pga. Covid-19.
- Der udsendes mail til alle i BSG om aflysninger. Knud skriver, Niels
sender.
- Henning oplyser at alle i BSG’s bestyrelsen skal indsende ID
oplysninger til Nordea, et krav for at BSG kan have konto i Nordea.
- Henning vedligeholder medlemsliste i Dropbox. – Alle ændringer til
listen sendes til Henning.
Ad 6.
- Næste møde den 23. maj 2020 kl. 14, Mosevej 139 (eller på Skype)

Referent Knud Jepsen
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