Referat fra bestyrelsesmøde d 14-9 2017
Tilstede var: Kurt, Henning, Jens Kristian, Mogens, Jens og undertegnede.
Fraværende: Niels
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opfølgning fra generalforsamlingen.
Molok
Vejene
Året til dato
Økonomi og restancer.
Nedtagning af badebro.
Evt.
Næste møde.

Ad. 1. Bestyrelsen er alt i alt tilfreds med udfaldet af generalforsamlingen, hvor vi stort set fik de
ændringer i vedtægterne vedtaget, som vi havde ønsket. Formuleringen i de nye vedtægter er
præciseret med henblik på, at der på længere sigt sker en udvidelse af BSG med Broncehøjen.
Lokalerne på campingpladsen var i år noget trange. Bestyrelsen vil, inden næste
generalforsamling, overveje hvor og hvordan vi skal afholde vores næste generalforsamling.
Ad. 2. Molokkens placering ved Lyngvej er perfekt. Hvis den ikke har tilstrækkelig kapacitet, må vi
tage det op igen til foråret.
Ad. 3. Vejene har stået sin prøve i år med den megen regn. De bliver holdt rigtig godt ved lige af
Bent. Vi skal have købt mere grus til depotet, men vi kan ikke få det leveret på grund af
udhængende grene, som ødelægger spejle o.a. på bilerne. Kommunen kontaktes for at få
opfølgning på brevene, som blev sendt ud i 2016. Vi forventer at man sender folk ud til at beskære
træerne. Beskær selv, det er billigere.
En del af de betonrør og stolper, som fungerer som chikane, er gået til. Der udskiftes efterhånden
med stolper, som er fremstillet af kunststof. Mogens undersøger pris og levering.
Der opsættes yderligere 4 stk. 20 km skilte. Jens Kristian bestiller.
Ad. 4. Vi får megen god respons på bestyrelsens arbejde og initiativer. Lidt selvros blev det også til.
Vores område bærer præg af, at vi i fællesskab sætter pris på, at det er et indbydende og rart sted
at komme.
Ad. 5. Gennemgang af økonomien. Restancer vil blive afkrævet 100 kr. ved opkrævning.
Ad. 6. Mogens samler nogle stykker til at hjælpe med at tage badebroen ind, når vandstanden
falder.
Ad. 7. Halvdelen af de 22 grunde i den nye udstykning på Broncehøjen er nu bebyggede. Det er
første skridt til at Broncehøjen med tiden, kan komme med i vores grundejerforening. Andre

betingelser fremgår af: Lokalplan 166 – Skive kommune. Vi planlægger så småt at starte på, at
undersøge de praktiske og de juridiske aspekter ved udvidelsen.
Ad. 8. Næste møde: 26. januar 2018
Ref. Hanne Brogner

