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Generalforsamling 10/10 2020
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg.
Jens Kristian bød velkommen til generalforsamling. Det har trukket ud, men
nu er vi her. Vi er glade for opbakningen til mødet trods de tider vi har lige nu.
Så er det jo første gang vi har sommerhusejerne fra Bronzehøjen med til
vores generalforsamling, også velkommen til jer.
Ad.1. Bestyrelsens forslag til dirigent er Ove Klock. – Vedtaget.
- Konstaterer lovlig indvarslet.
Ad.2. Beretning.
Året generelt siden sidste generalforsamling
Året 2020 vil gå over i historien, som et år hvor ingen eller næsten ingenting
har været som det plejer på grund af det Corona. Der har været en øget
aktivitet i sommerhusene helt fra marts måned, hvor der var sommerhusejere,
som valgte at flytte herud, for på den måde at være et sted, hvor der er fred
og ro for smitten. Der har også været øget aktivitet i udlejning stort set fra
marts og til oktober, igen her på grund af virussen. Der har bl.a. været lejet ud
til unge mennesker, som ikke har kunnet komme ud i nattelivet, og de har så
tændt for musikken herude, og holdt festen her. Der har været et par
episoder, men ellers er alt gået stille og roligt.
Derudover har der været øget efterspørgsel på sommerhuse i vores område,
og der er solgt ikke så få huse. Faktisk 20 stk.
Så vil jeg også nævne her under året 2020, at det blev året, hvor bestyrelsen
ikke kunne mødes som vi plejede, men måtte nøjes med at mødes på Skype.
Det var en udfordring, men det gik egentlig meget godt.
Jeg kan af gode grunde i den beretning her, ikke fortælle en hel masse om
hvor dygtige vi alle sammen var på arbejdsdagen, og hvor meget vi fik ordnet,
og heller ikke hvor hyggelig det var bagefter, for vi havde ingen arbejdsdag.

Heller ikke om hvor hyggelig vores sommerfest var, og hvor mange sange vi
fik sunget, for vi havde ingen sommerfest.
Selv generalforsamlingen i juni blev udsat, men nu sidder vi her.
Vi er nu 235 medlemmer i BSG efter Bronzehøjen er kommet med, og igen
velkommen til.
Sommerfesten 2019
Blev lige så hyggelig som den plejer med ca 70 deltagere. Grillen var varm og
klar,
Vi tog hul på traditionen med at synge Virksund sangen, som den første, og
så kom der i øvrigt mange sange herefter.
Møder
Vi har afholdt 5 bestyrelses møder siden sidste generalforsamling, og de har
alle været målrettede, og i en konstruktiv atmosfære. Tak til alle
Hjemmesiden
Er klar og opdateret, men kan blive bedre, og mere informativ. Det er måske
noget med, at der kommer forslag om nye tiltag til bestyrelsen. For eksempel
kunne det være en oplysning om vandrestier i området.
Her vil jeg gerne slå et slag for at alle de medlemmer, som endnu ikke har
opgivet tlf. nummer og mailadresser til bestyrelsen, får det gjort, fordi det er
her, og selvfølgelig opslagskassen alle nyheder, og oplysninger fra BSG
kommer.
Vejene
En gammel sang kan ikke synges for tit. Vores veje er bare i orden, og det
skyldes en vejmand, der kører når det er nødvendig, og mere til.
Vi har i år haft en sommer, som selv landmændene er tilfreds med, og det
betyder at alt har groet godt til. Også de træer og det græs, som grænser ud
til stamvejen. Så derfor kig lige om det er et problem ud for jeres parcel.
Renovation
Det sker ind imellem, at der bliver stillet skrammel ved molokkerne, som ikke
kan gå i, men generelt ser det ok ud. Det skyldes jo nok også, at der er folk i
området, der går og rydder op efter dem, der ikke kan finde ud af det. Tak for
det.
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Jeg er blevet kontaktet af Nomi4s, der skriver, at der er nogen, der ikke kan
finde ud af, at der ikke må komme pap og plast i papirmolokken. Det kan
ende ud i, at der kommer en molok mere kun til pap ved den store station.
Flisningsdagen
Var ikke den store succes. Der kom ikke ret mange, og vi fik ikke den flis der
skal til stierne dernede. Det har måske nok noget med årstiden at gøre.
Bestyrelsen havde ellers gjort sig umage. Vi stillede med flishugger og 4
mand så vi var klar, men vi prøver igen til næste år.
Nørresø
Landbrugsstyrelsen har ikke kunnet komme igennem med
lodsejerforhandlinger, og en nyligt afholdt generalforsamling for Nørresø
Pumpelag har også vist modstand mod vådområdeprojektet. Så
vådområdeprojektet opgives.
Fibernet i området.
Er nu klar, og alle har mulighed for at melde på.
Kystbeskyttelse ved Jørgens Plads
Her har vi brugt en del tid på, bl.a. har vi haft et møde med kommunen og en
repræsentant fra Limfjordsrådet. Det kan blive en bekostelig affære for os, og
måske derfor er vi gået lidt kold i det, men der kan måske fyres op igen.
Derudover har vi sendt en ansøgning til Skive kommune, om vi må rydde op i
alle de store og små sten, som ligger og flyder dernede. Det har vi fået lov til,
så måske vi til næste sommer kan have en fin sandstrand dernede.
- Beretning godkendt.
Ad.3. Regnskabet forelagt af Niels. - Godkendt.
Ad.4. Indkomne forslag:
- 1. M.174: Bestyrelsen undersøger mulighed for opsætning af
hjertestartere i området. – Svar: Der er hjertestarter ved sejlklubben og
ved borgerforeningens hus på havnen. Det oplyses at der udover
anskaffelse også er betydelig udgift til drift/vedligehold (frostfri, service).
- 2. M.174: Undersøge muligheden for billigere internet for
sommerhusejere. – Svar: Med på næste bestyrelsesmøde. Flere
positive tilkendegivelser om http://zebnet.dk der findes i området.
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Ad.5. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr.600/år. – Vedtaget.
Ad.6. Valg.
- Jens Kristian Toft genvalgt som formand.
- Mogens Nørgaard genvalg.
- Niels Møller genvalg.
- Jens Østergaard genvalg.
- 1. suppleant: Sinna Maagaard Nielsen
- 2. suppleant: Karl Hvam
- Revisor: Frans T. Dahl
- Revisorsuppleant: Ole Lindgaard Sørensen
Ad.7. Evt.
Diskussion:
- M.28 Foreslår at åbning af diger/dæmning kunne være løsningen på
kysterosionen så kystsikring ikke er nødvendig. – Afvises af flere.
- M.28 Opfordrer til at fremme biodiversiteten f.eks. ved at vejkanter ikke
klippes. Reaktion: Der opfordres til at holde den slags projekter på egen
grund.
Formanden runder af med to breve.
- MAIL: Jeg har et lille hjertesuk. Jeg har ikke talt med min nabo om det
men I har jo påtalt det med grenbunker og de har jo en lang bunke til at
ligge langs skel :-(
- MAIL: Vi kunne godt tænke os mere orden ved affaldscontainerne (da
der oftest sættes noget ved siden af) og at de bliver tømt inden de løber
over. Vi kunne også godt tænke os, der bliver gjort noget mere for folk
overholder fartbegrænsningen, for det støver helt vild ind over os, da
der er nogle der kører både 50 og 60 km/t forbi os.
Afslutning
Så fik vi endelig afholdt vores generalforsamling, og det var som
sædvanlig hyggelig, men lidt anderledes end den plejer.
Tak til Ove for en solid styring. Tak til mine bestyrelseskollegaer for et
godt og opfindsomt samarbejde i året der er gået. Tak til vore
ægtefæller. Og så tak til alle dem, der går og gør det så fint for alle.
Også tak til alle dem der kommer når bestyrelsen har brug for hjælp.
Tak for i dag.
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