Bestyrelsesmøde Stoholm
Fredag d. 24. januar 2014
Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde.
2 . Siden sidst. Herunder ”Bodils” hærgen af området.
3. Fældningsprojektet ved stranden.
4. Vejvedligeholdelse.
5. Foreløbigt regnskab v/kassereren.
6. Planlægning 2014.
Arbejdsdage, beplantning, veje, stier og stranden.
Grillaften med telt, borde og stole.
Broprojektet.
Afbrændingsdage
Generalforsamling: opstilling, dato m.v.
Næste møde
Eventuelt.
Referat: Tilstede var samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Ad. 1. Referatet fra sidste møde blev gennemgået, herunder blev der drøftet fællesarealer (se pkt. 2
og 3 på dagsordenen), ellers var der ingen bemærkninger.
Ad. 2. ”Bodil” har været hård ved vort område. Derfor blev der lagt en skrivelse i samtlige
postkasser, hvor grundejerne blev opfordret til at kontrollere, at der var frie tilkørselsforhold så
trafikken ikke blev generet.
Ad. 3. Oprydning, flisning m.m. ved stranden efter stormen, forsøges løst i forbindelse med den
fælles arbejdsdag.
Ad. 4. Efter at der er kommet ny vejmand er bestyrelsen enige om, at vejenes standard er blevet
meget bedre. For at bevare dette, vil der blive kørt mere grus på, når vejret tillader det.
Ad. 5. Kassereren forelagde regnskabet for 2013 og budgettet for 2014. Det fremgår af regnskabet,
at de planlagte projekter kan gennemføres uden kontingentforhøjelse.

Ad. 6. Planlægning 2014
Fælles arbejdsdag lørdag d. 12. april kl. 9.00 (bestyrelsen samles kl. 8.30)
Afbrænding lørdag d. 10. maj Kl. 9.00 til 13.00 (Leif, Erik og Kurt)
Afbrænding lørdag d. 17. maj kl. 9.00 til 13.00 (Henning, Harry og Jens)
Generalforsamling lørdag d. 7. juni kl.14.00 Virksund camping (Erik)
Indbydelse/dagsorden, herunder opstilling til bestyrelsen udsendes senere.
Opstilling af badebro søndag d. 8. juni kl. 9.00
Grillaften lørdag d. 12. juli kl. 18.00 telt, borde og stole (Harry)
Næste møde lørdag d. 7. juni kl. 9.30. Sted Virksund camping.
Eventuelt:
Vedr. offentliggørelse af E-mail adresser var bestyrelsen enige om, at undlade dette. Derimod vil
bestyrelsen opfordre grundejerne til selv at aftale naboovervågning med de nærmeste naboer, og
evt. udveksle E-mail adresser. Skulle der alligevel opstå problemer, kan der som vanligt rettes
henvendelse til bestyrelsen.
Støj i området fra motorsave:
Efter stormen vil der naturligvis være behov for at benytte motorsave. Der henvises til
hjemmesiden afsnit vedr. takt og tone, hvor der opfordres til at vise hensyn, ligesom der henvises til
nedenstående link fra miljøstyrelsen.

støj
Referent Kurt Nørgaard 28.01.2014

