Virksund 4-2-2018

Bestyrelsesmøde d 26/1 2018 i Stoholm
Tilstede var hele bestyrelsen
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Økonomi - Henning
3. Aktiviteter for 2018
Arbejdsdag
Afbrændingsdage
Opstilling af badebro
Generalforsamling
Jubilæumsfest
Nye tiltag
4. Næste møde
5. Evt.
Ad 1.
a. Skiltet ”Jørgens Plads” er stjålet, en ny er bestilt.
b. Problem med at nogen bruger indkørsler til at vende på, ved den store molok ø ved mosen.
Det er meget generende for de omkringboende. Bestyrelsen henstiller til, at man bruger
vendepladsen ved molokkerne så naboerne generes mindst muligt.
c. Mogens har taget tilbud hjem på pæle af kunststof til erstatning for pælene ved chikaner
langs vejene. Et par eksemplarer var taget hjem og vi besluttede, at vi i år vil påbegynde en
tiltrængt udskiftning.
Ad 2.
Henning fremlagde økonomien. Det forventes, at der ud over nye pæle, skal bruges en del
materiale til vejene. Herudover vil der være økonomi til ekstraudgifterne i forbindelse med
jubilæumsfesten.

Ad 3.
Lørdag d 14. april kl. 9. Fælles arbejdsdag for grundejere. Mødested ”Jørgens Plads” for enden af
Lyngvej. Alle medlemmer, der har tid og lyst til at være med til at forskønne vores område, skal
være meget velkomne. Medbring gerne trillebør, skovl ørnenæb og andet værktøj.
Såfremt der bruges buskrydder/motorsav, skal man være påklædt efter reglerne.
Der udsendes senere en mail om arbejdsopgaver osv.
Når arbejdet er gjort, mødes vi over en bid brød.
Afbrændingsdage d 28. april og 5. maj i tidsrummet 9-12, på Nørre odde ved havnen.
Der kan afbrændes grene, ikke trærødder og byggeaffald. Der vil være bestyrelsesmedlemmer
tilstede begge dage.
Opsætning af badebro. Aftales efter vejret.
Generalforsamling d 23. juni kl. 14. Vi arbejder på at holde det i området. Jens Kristian
undersøger hvor og hvordan.
Grundejerforeningens 50 års jubilæumsfest d 14. juli. Der skal festes i et stort telt på festpladsen,
med musik og mad og vin. Tilmelding med en vis egenbetaling. Nærmere oplysninger følger.
Ad 4.
Næste møde søndag d 25. marts kl. 14, hos Hanne
Ad 5.
Der er sket stor skade på vores kyst i vinter, Det skal undersøges, hvad der kan gøres i henhold til
de nye regler om kystsikring.

Referent Hanne Brogner

