Bestyrelsesmøde fredag d 4. september 2015
Dagsorden:

1. Markvandring med fokus på fællesarealer.
2. Opfølgning fra generalforsamling.
3. Definere arbejdsopgave i bestyrelsen.
4. Årets gang til dato, herunder aktuel status på økonomien.
5. Opdatering hjemmesiden.
6. Næste møde.
7. Evt.
Tilstede var: Hele bestyrelsen.

Ad 1
a. Problem med træer der hænger ud over vejen. Der henstilles kraftigt til
grundejerne at sørge for at få beskåret, da det er et stigende problem i
nogle områder. Hanne sørger for at udsende en mail med henstilling til, at
få rettet op på dette.
b. Festpladsen nedenfor Lyngvej skal planeres, Niels tager pris hjem på
arbejdet.
c. Skiltning for enden af Mosevej: Bøstrup strand skiltet, trænger til
afrensning eller udskiftning. Jens Kristian undersøger hvad der skal gøres.
d. Der er ikke så pænt omkring de bænke der er flyttet op på fællesarealet. Er
der nogen, som bruger dem eller er de overflødige? Jens Kristian
undersøger hvem vi kan få til at slå græsset omkring bænkene. Det samme
gælder bænkene ved fjorden.
e. Stien for enden af Broncehøjen vokser til i brombær og andet krat. Der
skal gang i en buskrydder.

Ad 2
Bestyrelsen har op til vores generalforsamling sidst i maj, modtaget en
henvendelse fra grundejere på Broncehøjen, hvor de anmoder om optagelse
i Bøstrup Strand Grundejerforening.
- Bestyrelsen har igen drøftet henvendelsen og har besluttet, at
Broncehøjen´s grundejere er meget velkommen i grundejerforeningen når
betingelserne i lokalplanen er opfyldt, og det er de ikke for nuværende. Vi
har tidligere sagt ja til, at Broncehøjen`s grundejere kan være frivillige
medlemmer af BSG, da vi fik en henvendelse for nogle år siden, og det kan
de stadig. Indbetalt kontingent giver ingen rettigheder i BSG,
Broncehøjen`s sommerhusejere er hjertelig velkommen til at deltage i
BSG`S aktiviteter bl. a grillaften.
Chikane ved indkørsel til Broncehøjen. Bestyrelsen mener ikke, at det er
teknisk muligt at etablere en chikane, som vil have den ønskede effekt, på
dette sted. Vi appellerer til at beboerne i området nedsætter farten.
Ad 3
Hanne ønskede, som ny sekretær, at få defineret sine arbejdsopgaver og
arbejdsområder.
Følgende er aftalt:
a.
a.
b.
c.

Referat fra diverse møder samt masseudsendelse til medlemmer.
Ansvar for adressekartotek over medlemmer.
Opslag i skabene vedr. arrangementer, møder og andre tiltag.
Fremtidig vil der via mail, blive udsendt flere mails om, hvad der sker i
området.

Ad 4
a. Meget tilfredshed med grillfesten. Stor tilslutning og en super god
stemning.
a. Svineriet med flasker og affald omkring containerne er betydelig forbedret
i sommer.

b. Ud over bestyrelsen var en del medlemmer behjælpelig med opsætning af
telt o.a. Det samme gælder opsætning af badebro, etablering af
tømmerflåden. Det er bestyrelsens indtryk, at man gerne vil hjælpe til,
derfor vil vi i højere grad informere via mail om, hvornår der er brug for
hjælp.
c. Henning fremlagde økonomien for året til dato. Med de planer der ligger
for resten af året, ser budgettet ud til at holde.

Ad 5.
Der skal arbejdes på en hurtigere opdatering af hjemmesiden, når der sker nyt
i området. Send gerne indlæg til Niels
Vi skal med fotos og tekst beskrive det attraktive ved området, havnen,
campingpladsen og naturen.
Hjemmesiden skal også være informativ overfor dem der evt. tænker at købe
hus i området.

Ad 6.
Næste møde: Fredag d 22. januar kl. 18 hos Niels, Mosevej 76
Ad 7.
Badebroen bliver taget ned lørdag d 26. september kl 10.
Referent Hanne Brogner 10.9.2015

