Indkaldelse til
Bestyrelsesmøde fredag d. 21. september 2012
Kl. 16:00
Vi mødes hos Leif
Dagsorden:

1. Markvandring
Opfølgning på de sidste referater/møder bl.a.
*projektet ved fjorden
*projektet fællesarealet mod vest
*ny opslags tavle
*oprydning på ved P. pladsen ved Jørgens Plads

2. Hjertestarter, har vi mulighed for at kunne anvende den på havnen?
3. Dato for næste møde.
4. Evt.
Broen tages op d. 22. september kl. 10.00
Vi spiser sammen (med ledsager) ca. kl. 18.00 på havnen.

Referat:
Tilstede: Harry, Leif, Henning, Erik, Mogens, Anna
Afbud: Jens Kristian
Ad.1.
Projektet ved fjorden er udført, der opsættes bord og bænke i foråret 2013. Der vil forsat blive
ryddet op i området.
Fællesarealet mod vest, grene og kvister, vil blev ryddet op her i efteråret.
Ny opslagstavle, der kan indeholde referater og anden information vedrørende
grundejerforeningen. Dette er et tilbud til grundejer der ikke kan anvende hjemmesiden.
Der er ryddet op ved Jørgens Plads (P-pladsen).
Ad. 2.
Harry har forespurgt på havnen angående medejerskab af hjertestarter, det er ikke muligt.

Ad.3.
Næste møde er d. 25. januar 2013, afholdes hos Jens Kristian Toft.
Ad.4.
A.
Bestyrelsen har vedtaget, at søge om tilskud til indkøb af:
*bade bro
*borde og bænke
*bål hytte
Harry, Erik og Anna er ansvarlige for det skriftlige arbejde til ansøgningen.
B.
Bestyrelsen har modtaget mail fra en grundejer, som ønsker at få en adresseliste over
grundejerne indsat på hjemmesiden.
Det arbejdes der på. Der er nogle forskellige problematikker der skal afklares.
C.
Delvis afskrift af brev fra teknisk forvaltning Natur og Miljøafdelingen.
Skive Kommune har sendt en orientering om regler for afbrænding. Udsendelsen skyldes at der
er flere henvendelser om regler for afbrænding, hvilket har resulteret i at afsnittet om dette
emne på www.skive.dk er blevet opdateret.
Kommunen vil samtidig benytte lejligheden til at informere kommunens sommerhus og
kolonihaveforeninger om reglerne for afbrænding, da en del af henvendelserne har gået på,
om man må afbrænde haveaffald og andet ”grønt” affald fra pasning af fællesområder.
Som man også kan læse på kommunens hjemmeside, så er der et generelt forbud mod
afbrænding af affald i Skive kommune. Dette gælder også haveaffald og andet grønt affald. Der
findes enkelte undtagelser for dette generelle forbud, men de gælder primært virksomheder. I
sommerhus- eller kolonihaveområder må der altså, ligesom i private haver, ikke foretages
afbrænding.
Afbrænding af tørt og ubehandlet træ på små ildsteder betragtes ikke som affaldsbrænding. En
gang årligt til Sct. Hans er det endvidere tilladt at lave et bål af tørt og ubehandlet træ. Hvis der
laves bål, skal man være opmærksom på at afstandsreglerne for afbrænding overholdes.
Der gælder følgende afstandsregler for Sct. Hans bål:





30 m fra alle bygninger med hårdt tag.
60 m fra brandbare markafgrøder.
200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale.
200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af
bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lignende, samt oplag af brandfarlige
væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske
naturgasinstallationer.



200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Læs mere om afbrænding www.skive.dk under menupunktet ”Natur, Miljø, Trafik” – ”Affald
og Genbrug” – ”Afbrænding”.
D.
Harry og Mogens undersøger hvilke forskellige muligheder der er omkring vedligeholdelse af
vejene.

Anna Lykke 25.09.2012

