Bestyrelsesmøde fredag d. 27. september 2013 kl. 15.00.
Ved de sorte fiskerhuse ved Virksund havn.
Dagsorden:
1. Opfølgning på de sidste referater/møder.
2. Markvandring
3. Fældningsprojekt ved fjorden.
4. Indkøb af ny bade/anlægsbro.
5. Fjernelse af grene langs vejene.
6. Dato for næste møde.
7. Evt.
Referat ad:
1. Ingen bemærkninger til referaterne. Der blev fremlagt et regnskab opdateret
27.9.2013. Opgørelsen viser et midlertidig underskud, men det er p.g.a.
betaling af den nye bro. Når Skive Kommune har udbetalt tilskud forsvinder
underskuddet.
2. Markvandring: Langs fjorden, fællesarealet v/Lyngvej, de 3 fællesarealer mod
vest, Mosevej til mosen ved affaldsøen, og til Virksund havn.
Fællesarealerne 1 - 2 - 3: Der bør ske en udtynding af de gamle fyrretræer i 1.
del, i 2. del skal der holdes øje med beplantningen, og der bør foretages
udtynding. I 3 del. skal der ikke foretages noget p.t. En del stier er ujævne.
En del arbejdsopgaver her til arbejdsdagen i afsnit 1 og 2.
Der laves en aftale om vedligeholdelse af græsarealet mod fjorden ved
Lyngvej.
3. Mogens fortsætter det fine arbejde med fældningsprojekter. Herved kommer
den gamle gravhøj til syne igen.
4. Der er foretaget indkøb af ny bro. Regningen sendes til Skive Kommune, som
betaler halvdelen af udgiften. Broen er ca. 37 meter lang, og der bliver yderst
en højde på ca. 150 cm, så vi undgår nogle problemer ved høj vandstand.
5. Renovationselskabet har rettet henvendelse til os om, at alt for mange grene
hænger ud over vejen. Nogle buske og træer ved vejrabatter trænger også til at
blive fældet. Den enkelte grundejer opfordres til at få forholdene bragt i orden.
Der foretages en gennemgang af Lyngvej og af Mosevej mod nord, og der
giver grundejerne besked.
Foreningen indkøber en motorsav til at kunne tage grene i 3-4 meters højde.

Brandbiler, ambulancer og renovationen skal kunne komme igennem området
uden hindringer.
6. Næste møde: Fredag d. 24.januar 2014 hos Jette og Harry. Dagsorden m.m.
udsendes senere.
7. Under eventuelt blev der talt om de arbejdsopgaver, der kunne udføres på
arbejdsdagen. Det bliver i hovedtræk træfældning og flisning, der kommer på
programmet, men det planlægges senere.
Alle medlemmerne, der har pc’er, opfordres til at opgive deres mailadresse til
sekretæren: kurtkn@fiberpost.dk. På den måde kan der hurtigt komme
informationer ud til medlemmerne. Udsendelse af breve pr. post vil i porto
udgøre små 2000,00 kr. pr. gang

