Bøstrup Strand Grundejerforening

Virksund 20. juni 2016

Bestyrelsesmøde d. 18. juni 2016 – forud for generalforsamlingen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Broncehøjen
Festpladsen
Nørresø
Vejene
Tilkørselsforholdene (lavt hængende grene)
Fælles områder og pasning

Tilrettelægning af generalforsamlingen, valg, regnskab og regnskab og beretning.
Forslag til valg af dirigent.
Evt.
Ad 1. På grundlag af henvendelser fra grundejere på Broncehøjen om at blive medlemmer af vores
grundejerforening, skal vi pointere følgende:
Broncehøjens grundejere skal henvende sig til udstykkeren for at få opfyldt de krav der kræves i
lokalplanen for området. Det handler blandt andet om beplantning, veje og antallet af solgte
grunde mm. Når betingelserne er opfyldt, ser vi frem til, at få Broncehøjen med i vores
grundejerforening.
Medlemsskabet, vil indtil da, være frivillig og giver mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter,
Ad 2. Festpladsen er klar til grillfesten d 16. juli. Telt, borde, stole og toilet er bestilt.
Ad 3. Skov og Naturstyrelsen har udarbejdet en plan om at nedlægge pumpestation, således at der
anlægges en 5 – 10 hektar sø og et større vådområde kaldet Nørresø. Det er tanken, i den
forbindelse at etablere stier og fugletårn. Området ligger vest for sommerhusområdet.
Tidsperspektivet er, at det etableres indenfor et par år, når man bliver enige om jordfordeling osv.
Bestyrelsen vil følge projektet tæt og orientere løbende.
Ad 4. Mange positive tilkendegivelser vedrørende vejene. Der er kørt 6 lastvognstræk grus på. Hvis
man har brug for at fylde lidt i huller på stikvejene, henter man bare grus ovenfor Mosevej 237, på
venstre hånd.
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Ad 4. På trods af flere appeller og sedler i postkasser vedrørende udhængende grene, er der kun i
meget begrænset omfang sket forbedringer. Nu tages der kontakt til Skive kommune. De kommer
ud og besigtiger problemerne. Herefter får den enkelte grundejer besked om at fælde/beskære
indenfor en tidsfrist. Hvis dette ikke sker, sørger kommunen for beskæring og sender regningen til
ejeren. Såfremt man er i tvivl om reglerne for udhængende grene, kan de findes på hjemmesiden.
Ad 6. Næste år skal der tyndes ud og fældes træer på fællesarealet. Hvad bliver området brugt til?
Kan det bruges anderledes? Bestyrelsen besigtiger det på førstkommende møde. Det blev
besluttet at indkøbe en solid buskrydder.
Regnskabet blev gennemgået og kontingentet foreslås uændret på 600 kr’
Erik Pind foreslås som dirigent på generalforsamlingen.
Referat Hanne Brogner

Næste bestyrelsesmøde d 23. sept. Kl. 15.30 hos Hanne

