Virksund d. 20. februar 2011

Til bestyrelsesmedlemmerne

Indbydelse til
Bestyrelsesmøde hos Erik
Fredag d. 11 marts 2011 kl. 18:00

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde d. 12.06.2010
2. Siden sidst:
 Opfølgning på pkt. fra sidste bestyrelses møde ad. 1 og ad. 2. samt
andre observationer og indslag fra bestyrelsesmedlemmerne.
3. Status på forslag til BSG- hjemmeside.
4. Regnskab, kontingent v/kassereren
5. Vinter - og vejvedligeholdelse,
6. Planlægning 2011:
 Arbejdsdage, beplantning, veje, stier og stranden.
 Grillaften med telt, borde og stole
 Broprojektet.
 Afbrændingsdage,
 Generalforsamling dato…
 Næste møde.
7. Eventuelt.
Ordstyrer: Formand Harry Frandsen
Referat: Anna Lykke

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11 marts 2011
Deltager:
Harry Frandsen, Leif Christensen, Henning Overgaard, Mogens Nørregaard, Erik
Pind, Anna Lykke
Fraværende: Aage Søndergaard
Ad. 1. Referat fra sidste møde
Ingen kommentar, kommer under siden sidst.
Ad. 2. Siden sidst
Opfølgning på pkt. 1 fra sidste bestyrelsesmøde:
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Der vil nu blive fulgt op på problematikken, Harry kontakter vejmanden, der skal
forsøges med et andet materiale til vejene. Der blev besluttet at der skal laves et
forsøg med knust asfalt på vejstrækningen fra indkørslen til Mosevej hen til mosen.
Opfølgning på pkt. 2. Der vil blive fulgt op på problematikken, Harry kontakter Aage
Søndergaard angående afskærmning af containerne ved Jørgens Plads.


Der er placeret en brønd ring på vejarealet udfor Mosevej 185, den vil blive
flyttet ind på grunden, da den medfører en vejforlægning.



Bestyrelsen har drøftet en henvendelse og vil gerne hermed præcisere i
henhold til deklarationsbestemmelserne for området. Der står bl.a. ”
sommerhus området må ikke benyttes til oplagsplads af nogen art, og skal
holdes i forsvarlig stand”. F.eks. må gamle byggematerialer, udrangerede
campingvogne, skurvogne m.m. ikke forefindes på grundene – hverken på
bebyggede eller ubebyggede grunde.



Der blev drøftet møde aktivitet i bestyrelsen, alle var enige om at fremover vil
bestyrelsen bestræbe sig på at afholde 4 faste møder pr. år. Hvis der er en eller
to der melder fra, afholdes møderne alligevel. Til orientering afholdes der af
og til tlf. møder.



Formanden har rykket Skive kommune angående vej og nummerskiltning i
sommerhusområdet.



Grundejer af Mosevej 237 er meget tilfreds med placeringen af chikaner på
strækningen fra mosen til nr. 237. Der er desværre forsat bilister der kører med
ganske høj hastighed.



Bestyrelsen besluttede at der stilles chikaner op udfor Mosevej 237, dette vil
blive udført på arbejdsdagen.

Ad. 3. Status på forslag til BSG- hjemmeside (www.boestrupstrand.dk)
Dialog omkring vigtigheden af at der skiftes billeder ud. Det vil vi bestræbe os på i
fællesskab.
Grundejer der har lyst til at bidrage med billeder til hjemmesiden må gerne sende
billederne til sekretæren anna@morrisons.dk, hun vil dog forbeholde sig ret til at
sortere i materialet.
Der vil blive forsøgt at ændre adressen på hjemmesiden, da det kan være lidt
vanskeligt for nogen at finde siden. Der vil blive udsendt information senere.
Ad. 4. Regnskab, kontingent v/kassereren.
Bestyrelsen har forslag om kontingent forhøjelse på 100 kr. så det bliver 500 kr. pr. år
gældende fra 2011.
Begrundelsen er, at der er behov for en gennemgribende reparation af vejene,
skaderne skyldes bl.a. øget trafik og skader efter etablering af chikaner.
Der er ligeledes udgifter til vedligeholdelse af stierne og kystarealerne.
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Ad. 5. Vinter - og vejvedligeholdelse
Der har ikke været behov for snerydning i denne vinter.
Ad. 6. Planlægning af 2011 (se også aktivitetskalenderen på hjemmesiden)
Arbejdsdag:
D. 16. april 2011. kl. 9.00 mødested er Jørgens Plads
Ansvarlig for aktiviteten: Leif Christensen
Afbrændingsdage:
D. 7. maj kl. 9 – 13
Ansvarlig for aktiviteten: Leif Christensen, Erik Pind, Harry Frandsen
D. 14. maj kl. 9 – 13
Ansvarlig for aktiviteten:
Mogens Nørregaard, Henning Overgaard, Aage Søndergaard
Generalforsamling: (i aktivitetskalenderen kan dagsorden ses))
D. 21. maj kl.14 i Fisker – husene, Virksund havn.
Badebroen sættes op søndag d. 22
Ansvarlig: Erik Pind bestiller lokaler
Grill aften:
D. 16. juli
Ansvarlig: Harry bestiller telt, borde, stole
Bestyrelsen vil forespørge på generalforsamlingen 2011, om det i fremtiden var en ide
at forene generalforsamlingen og grill aftenen., begge arrangementer er tænkt afholdt
i forlængelse af hinanden i teltet nedenfor Lyngvej.
Næste møder:
 Der afholdes bestyrelsesmøde før og efter generalforsamlingen.
 Fredag d. 30. september kl. 14.00 afholdes der bestyrelsesmøde og
”markvandring”.
Mødes sted ved sejlklubben.
 Fredag d. 27. januar 2012 afholdes der bestyrelsesmøde hos Leif Christensen i
Viborg kl. 18.00
Eventuelt:
Leif kontakter entreprenør Skov i Ulbjerg angående hjælp til at flytte sten ved
stranden, flytte trærødder, planering af stierne.

Referent Anna Lykke
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