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Bestyrelsesmøde i Stoholm
Fredag den 23/1 2015
Dagsorden:
1.Referat fra sidste møde
2.Opdatering af hjemmesiden
3.Orientering økonomien
4.Handlingsplan for 2015
5.Næste møde
6.Evt.

Referat: Tilstede var samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Ad. 1. Referatet fra sidste møde blev godkendt.
De store ødelæggelser forårsaget af Bodil, Dagmar og Egon blev drøftet. Det blev aftalt at vi mødes
den 4. maj, for at se, hvad der evt. kan udbedres. De planlagte opgaver på fællesarealet ved
badebroen er opgivet. Der arbejdes på at finde et andet sted til grillaftenen.
Ad. 2. Der blev fremsat ønsker om fornyelse af hjemmesiden, herunder fjernelse af gamle billeder,
og om det var muligt at lave link samarbejde med andre, så vores hjemmeside bliver mere synlig
på nettet. Niels ville arbejde på sagen, og kunne samtidigt oplyse at BSG har fået deres egen
mailadresse post@boestrupstrand.dk og at den var sat ind på hjemmesiden under kontakt.
Ad. 3. Henning gennemgik regnskabet, og det ser ud til at budgettet holder, endda med et mindre
overskud. Det blev oplyst, at der i forbindelse med opkrævningen af kontingent desværre havde
været nødvendigt at udsende 80 rykker. P.t. mangles der kun indbetaling fra 7.Til næste år vil der
blive udsendt opkrævninger over nettet i passende tid før den 31.8.2015. Der vil blive opsat opslag
i ”kassen”, ligesom der vil blive udsendt påmindelse til de grundejere, som vi har mailadresser på.
Der arbejdes fortsat på, om opkrævningerne kan foretages af Skive kommune.
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Ad. 4.

Handlingsplan 2015
Lørdag d. 18 april kl.9.00 fælles arbejdsdag. Mødested Jørgens Plads.
Lørdag d. 9 og 16 maj fra kl. 9.00 – 13.00 afbrænding Nørre Odde.
Lørdag d. 30 maj kl.14.00 generalforsamling Virksund camping.
Søndag d. 31 maj kl. 10.00 opstilling af badebro
Lørdag d. 11 juli Grillaften kl. 18.00
Se Aktivitetskalender 2015 på hjemmesiden

Ad. 5.

Lørdag d. 4 april kl. 14.00 mødested Jørgens Plads
Planlægning af opgaver til arbejdsdagen.

Ad.6.1

Det blev drøftet, om der bør ske en fornyelse af grillaftenen, evt. med små indslag,
gættekonkurrencer og sanglege, ligesom der kom et forslag om, at man skulle
forsøge at få deltagerne rystet mere sammen. Intet blev vedtaget, men der er god tid
til at komme med gode ideer.

Ad.6.2

Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen.
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