Indkaldelse til

Bestyrelsesmøde Lørdag d. 21-maj kl. 10:00
i Fiskerhusene
Virksund
Dagsorden:
1. Siden sidst, herunder opfølgning fra sidste møde samt på arbejds- og afbrændingsdage.
2. Gennemgang af generalforsamlingen, dagsorden, regnskab og beretning.
3. Forslag til dirigent.
4. Valg til bestyrelsen, suppleanter, revisor m.v.
5. Opfølgning på foreningens hjemmeside
6. Eventuelt.

Ordstyrer: Harry Frandsen
Referat: Anna Lykke
Referat fra bestyrelsesmøde d. 21 maj 2011
Deltager:
Harry Frandsen, Leif Christensen, Henning Overgaard, Mogens Nørregaard, Erik Pind, Anna Lykke
Fraværende: Aage Søndergaard
Ad. 1. Siden sidst
A. Arbejdsdagen forløb fint, der var ca. 25 der mødte op til en god og konstruktiv dag. Dagen
blev afsluttet hos Leif med smørrebrød og øl/sodavand.
B. Afbrænding, det er meget positivt at grundejerne overholder ordningen vedrørende hvad der
må afleveres til afbrænding (ingen trærødder og bygningsaffald). Grundejerforeningen
Sandkrogen afbrænder d. 11 og 18 juni, her er der mulighed for at aflevere grene i begrænset
omfang.
C. Forsøget med knust asfalt på Mosevej. Indtil videre har det været positivt, der har ikke været
længere nedbørs perioder, derfor afventer vi og vurdere i efteråret. Vi vil ligeledes vurdere
på evt. støvbindings muligheder.
D. Harry afventer svar fra Aage Søndergaard angående afskærmning af container ved Jørgens
Plads.
E. Hjemmesiden, der er tidligere blev gjort opmærksom på at det er muligt at få informationer
omkring grundejerforeningen tilsendt i papirform. Det kræver en henvendelse til en i
bestyrelsen.
Ad. 2. Gennemgang af generalforsamlingen
A. Regnskab/Kontingent: 5 grundejer mangler at indbetale. Det fremgår at det er vigtigt med en
kontingent forhøjelse, der er store udgifter i forhold til vejvedligeholdelse.

Ad. 3. Forslag til dirigent
A. Bestyrelsens forslag er Erik Pind
Ad. 4. Valg af bestyrelsen, suppleanter, revisor m.v.
A. Valg til bestyrelsen: Henning Overgaard, Anna Lykke, Erik Pind
Suppleanter til bestyrelsen: Jens Chr. Toft, Carl Jensen.
Revisor: Erik Kristensen
Suppleant for revisor: Jens Søgaard.
Ad. 5. Hjemmesiden, der er tidligere blev gjort opmærksom på, at det er muligt at få informationer
omkring grundejerforeningen tilsendt i papirform, det kræver en henvendelse til en i
bestyrelsen.
Ad. 6. Evt.
Ingen kommentar.

