Indkaldelse til

Bestyrelsesmøde d. 30. september 2011
Kl. 14.00
Vi mødes ved sejlklubben

1. Brev pr. mail af 21. september 2011 fra Åge Søndergård, om udtrædelse pr. d.d. af BSG.
2.Indkaldelse af suppleant til bestyrelsen.
2. Siden sidst.
3. Vejvedligeholdelse.
4.Punkter fra bestyrelsesmødet d. 21 maj 2011
a)Besigtigelse af fællesarealet ved fjorden med henblik på en vedligeholdelsesplan
omhandlende brakpusning/fældning/udtynding af bevoksningen af træer og buske.
b)Besigtigelse af fællesarealet mod vest med henblik på en vedligeholdelsesplan
for området med udtynding af træer og buske samt planering af stierne.
5. Næste møde
6. Eventuelt

Mødet afsluttes i sejlklubbens lokaler med spisning.
Evt. afbud til spisningen med damer skal meddeles til Erik Pind hurtigst muligt.
(Mogens, Anny samt Jette melder fra)

Venlig hilsen og på gensyn
Harry

Referat fra bestyrelsesmødet d. 30 september 2011
Fremmødte: Harry Frandsen, Leif Christensen, Henning Overgaard, Erik Pind, Mogens
Nørgaard, Anna Lykke.
Fraværende: Aage Søndergaard.
Ordstyrer: Harry Frandsen
Referat: Anna Lykke

Ad. 1.

Aage Søndergaard har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen i
Bøstrup Strand Grundejerforening. Udmeldelsen tages til efterretning. Vi takker for
indsatsen.
Ad. 2.
Harry kontakter suppleanten Jens Chr. Toft (grundejer: Mosevej 139), der afklares om
Jens Chr. Toft ønsker at indtræde i bestyrelsen.
Ad. 2.
Siden sidst:
Gennemgang af økonomien, p.t. er der 20 grundejer der ikke har overholdt betalingsfristen
for indbetaling af kontingent.
Ad. 3.
Bestyrelsen har besluttet, at der fremover vil blive anvendt knust asfalt til vedligeholdelse
af vejene.
Ad. 4.
A. Fællesarealet (syd) ved fjorden: Vedligeholdelsesplan omhandlende brakpudsning
– fældning – udtynding af træer og buske.
1. etape bliver arealet i forlængelse af grundene 38 B. og 40 A. Mogens
Nørgaard starter efteråret 2011 og forventes færdig med 1. etape foråret
2012.

B. Fællesarealet (vest) i midten af området. Stierne jævnes så det er muligt at klippe
stierne, planeringen af stierne forventes færdig i løbet af foråret 2012, det er Harry
Frandsen der er ansvarlig for opgaven.
På arbejdsdagen forår 2012 udtyndes træer og buske i området.

Vedligeholdelsesplanen bliver en løbende proces.

Ad. 5.
Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag d. 27. januar hos Leif Christensen i Viborg.
Ad. 6.
Ingen pkt.

