Indkaldelse til
Bestyrelsesmøde Lørdag d. 12. maj 2012
kl. 10:00
i Fiskerhusenes selskabslokaler
Virksund
Dagsorden:
1. Siden sidst, herunder opfølgning fra sidste møde samt på arbejdsdagen.
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.
Referat:
Ordstyrer: Harry Frandsen
Referent: Anna Lykke
Øvrige fremmødte: Leif Christensen, Henning Overgaard, Erik Pind, Mogens Nørgaard; Jens K.
Toft.
Ad. 1.
A.
Opfølgning fra sidste møde.
Projekt ved fjorden, 1. etape er udført, der har været mange positive tilkendegivelser angående
projektet.
Harry Frandsen undersøger mulighed/priser for af fræsning af stubbe. Der er planlagt opstilling af
bord og bænke. Dermed er der skabt endnu et område hvor grundejerne har mulighed for at sidde og
nyde naturen.
Harry Frandsen og Mogens Nørgaard er ansvarlige for at færdig gør 1. etape.
Mogens Nørgaard arbejder videre med rydning af arealet ved fjorden.
Der har ligeledes foregået en kraftig udtynding af træerne på fællesarealet mod vest.
Grus på Mosevej 207 – 191 er udført.

B.
Fælles arbejdsdag.
Der mødte 20-22 personer op med godt humør i det gode vejr. I små og store grupper og begav alle
sig ud på diverse områder. Frede Klemmensen tog sig af rengøringen af samtlige bænke ved
stranden og en anden gruppe tog sig af at beskærer hyben ved Jørgens Plads bl.a.
Flere gik i gang med beskæring af træer ud for nr.243. En samlede affald op i hele området som
blev til hele 2 sække i alt. Nogle rettede stolper og rør op og resten af mandskabet var oppe på det
store fællesareal for at tønde ud i alle de mange selvsåede fyr træer. Kl. ca. 13.00 gik vi til frokost
hos Søren Godsk i nr. 85 som var så flink at lægge hus til denne gang. Bestyrelsesmedlemmernes
ægtefæller havde dækket flot op og alle havde en dejlig formiddag/eftermiddag som sluttede ca. kl
16.30 i en gemytlig stemning.
C.
Regnskab.
P.t. mangler der betaling af kontingent fra 6 grundejer.
Ad. 2.
Gennemgang af dagsorden til generalforsamling og beretningen.
Ad. 3.
Forslag til dirigent.
Bestyrelsens foreslår Erik Pind.
Ad. 4.
Valg til bestyrelsen, suppleanter, revisor m.v.
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Leif Christensen, Mogens Nørgaard, Jens K. Toft, genopstiller.
Suppleanter til bestyrelsen: 1. Karl Jensen genopstiller, 2. på valg.
Revisor: Erik Kristensen genopstiller, suppleant: Jens Søgaard genopstiller.
Ad. 5.
Opfølgning på hjemmeside.
Der er mange positive tilkendegivelser fra grundejer.
Bestyrelsen vurderer ud fra antal besøgende på hjemmesiden at tiltaget fungerer.
Det videre forløb med udviklingen af synlighed i hvad der foregår i foreningen vil forsætte.
Efterhånden bortfalder tilbuddet om at få tilsendt referatet fra generalforsamlingen i papir. Der vil
være flere opslag på tavlen informationstavlen. Ved særlige arrangementer vil der tilmed være
opslag rundt i området.
Ad. 6.
Eventuelt.
Ingen punkter.

Bestyrelsesmøde lørdag d.12. maj. 2012
efter generalforsamlingen.
I fiskerhusenes selskabslokaler
Virksund.
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Opfølgning på generalforsamlingen
3. Eventuelt.
Referat:
Ordstyrer: Harry Frandsen
Referent: Anna Lykke
Øvrige fremmødte: Leif Christensen, Henning Overgaard, Erik Pind, Mogens Nørgaard
Ad. 1.
Konstituering af bestyrelsen.
Formand: Harry Frandsen
Næst formand: Leif Christensen
Kasserer: Henning Overgaard
Sekretær: Anna Lykke
Erik Pind, Mogens Nørgaard, Jens Kristian Toft
Ad. 2.
Opfølgning på generalforsamlingen.
A.
Der er besluttet, at indkøbe en ny opslagstavle hvor der er mulighed for at skabe plads til flere
informationer til grundejerne, især til grundejer der ikke anvender grundejerforeningens
hjemmeside.
Hjemmeside adressen:
www.boestrupstrand.dk
eller
www.bøstrupstrand.dk

B.
Oprydning af bjælker på P. pladsen ved Jørgens Plads.
De små stykker fjernes, de største bjælker blive liggende, der ryddes op.
Mogens Nørgaard er ansvarlig for at oprydningen.
C.
Fællesområdet efter Mosevej 40 A.
Bestille udførsel af fræsning af stubbe og planering af sti og et område til bord og bænke. De
ansvarlige er Harry Frandsen og Mogens Nørgaard.
D.
Hjertestarter.
Harry Frandsen kontakter sejlklubben/borgerforeningen angående hjertestarter og hvilke
muligheder vi har for at kunne benytte denne.
E.
Opsætning af badebro.
Vi har mistet en del af badebroen, der er forsat mulighed for at anvende broen.
Dato for opsætning, d. 10 juni kl. 9.00, hvis vejret tillader.
Ad. 3.
Eventuelt.
Dato for næste bestyrelsesmøde d. 21 september 2012 kl. 14.
Efterfølgende udflugt for bestyrelsesmedlemmerne og deres ægtefæller.

