Bestyrelsesmøde fredag d. 5. september 2014. kl. 16.00.

Dagsorden:
1. Opfølgning på sidste referat/møde
2. Markvandring
3. Renovering af manglende bænke og indkøb af manglende dele til bænke
4. Fællesarealet ved badebroen
5.Vedligeholdelse af chikaner
6. Fjernelse af grene langs vejene
7. Hjemmesiden, herunder vedligeholdelse/fornyelse og oprettelse af mailadresse til
foreningen
8. Forespørgsel fra Virksund Borgerforening vedrørende stien ved Mosevej 30.
De vil køre på den i forbindelse med kræmmermarkedet. Tilbagemelding
umiddelbart efter mødet.
9. Kan vi gøre noget ved flaskesvineriet på affaldspladserne i ugerne 28 – 29 -30.
10. Dato for næste møde
11. Evt.

Tilstede var alle bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Niels Møller.
Referat:
1. Ingen bemærkninger, da de aftalte tiltag var blevet udført.
2. Markvandring: Ved turen rundt i område kunne det med glæde konstateres, at
der på de fleste grunde var blevet ryddet pænt op efter stormen Bodil. Mogens har
påtaget sig at færdiggøre fældningen af træer på fællesarealet.

3. Det har vist sig, at de reparerede bænke ikke er solide nok, hvorfor det blev
vedtaget, at der skal monteres et bræt mere. Indkøbet bliver foretaget, og arbejdet
udføres i forbindelse med den kommende arbejdsdag.
4. Det undersøges, om der er mulighed for at få planeret lavningen på fællesarealet
ved badebroen. Tanken er, at der måske kan etableres en boldbane, ligesom
pladsen skal bruges, når der skal stilles telt op i forbindelse med grillaftenen. Erik
undersøger dette, og vender tilbage.
5. Jens Kristian undersøger, hvordan reglerne er for, hvordan vejchikanerne må
opstilles, både med hensyn til afstand og placering på vejbanen, ligesom han sørger
for indkøb af bøjle til skilt med ”Vis hensyn, det støver”. Arbejdet med begge dele,
tænkes også udført på den kommende arbejdsdag.
6. Under markvandringen blev det konstateret, at der flere steder var problemer
med udhængende grene og henstilling af forskellige ting på grundene. Her henvises
grundejerne til at gå ind på hjemmesiden og læse under INFORMATION punkterne
VEJFORHOLD og VEDLIGEHOLDELSE AF GRUNDE.
7. Bestyrelsen ønsker fortsat, at hjemmesiden skal fornyes på flere punkter.
Herunder skal det undersøges, om der kan oprettes mailadresse til hjemmesiden, så
alle bestyrelsesmedlemmer kan gå ind og læse de mails der kommer ind, og besvare
dem, der vedrører dem. Denne opgave mente deltagerne i mødet, at Niels var den
rette til at udføre.
8. Grundejerforeningen har kun en tinglyst ret til at måtte færdes på stien ved
Mosevej 30. Borgerforeningen henvises derfor direkte til grundejeren på nævnte
adresse med denne forespørgsel.
9. Jens Kristian undersøger, om der er mulighed for, at der kan foretages ekstra
tømning i ugerne 25 til 32.
10. Næste møde er fastsat til fredag den 23. januar 2015 kl 18.00. Mødet afholdes
hos Mogens Nørgaard. Nygade 9, Stoholm. Dagsorden følger.
11. Evt.

Henning orienterede om, at han fortsat arbejder med spørgsmålet, om det er muligt
at få kommunen til at overtage kontingentopkrævningen. Samtidig oplyste han, at
gammel restance nu er indbetalt og at budgettet ser ud til at holde.
Optagning af badebroen er bestemt til lørdag d. 4. oktober kl. 10.00

