Virksund d 20. juni 2016
Generalforsamling 2016
Bøstrup Strand grundejerforening
Lørdag d 18. juni 2016
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af indskud og kontingent
6. Opstilling og valg
A. Formand: På valg: Jens Kristian Toft – genopstiller
B. Bestyrelse: På valg:

Niels Møller – genopstiller
Mogens Nørgaard – genopstiller
Jens Østergaard – genopstiller

C. Valg af suppleanter til bestyrelsen
D. Valg af revisor
7. Evt.
Velkomst ved formand Jens Kristian Toft.
Jeg vil gerne på grundejerforeningens vegne byde alle velkommen til vores årlige
generalforsamling her på camping pladsen.
Vi håber som de foregående år på en god og konstruktiv debat.
En særlig velkomst til nye medlemmer, som har valgt et sommerhus i vores område, og jeg kan
kun sige ”godt valgt”.
Første punkt i dag er valg af dirigent, og her vil bestyrelsen gerne foreslå Erik Pind.

Beretning
Generelt for året.
Først vil jeg sige, at det er dejligt der er så stor opbakning til vores generalforsamling. Det har
været et stille og roligt år der er gået siden sidst. Dog har der været en del mere aktivitet på mail
adressen Bøstrup strand. Det har for det meste handlet om vore veje, hvor der var nogen der
mente gruset var stor, og dermed svær at cykle på, og andre syntes vejen er træls, men det vender
jeg tilbage til.
Vi har afholdt 6 bestyrelses møder, foruden den snak vi har over telefonen og mailen. Alle møder
er afholdt med et konstruktivt sigte. Alle i bestyrelsen har taget en tørn, og alle har været positive.
Tak for det.
Hjemmesiden
Har jeg indtrykket af bliver brugt mere og mere. Vi opdaterer så hurtig som vi kan. Siden kan stadig
forbedres, og vi arbejder på det. Forslag modtages gerne.
Det går rigtig godt med at få mail adresser ind på nye ejere.
Opslag og nyheder i øvrigt hænger som altid i skabe, og på stolper rundt omkring i området, og er
man i tvivl så ret henvendelse til bestyrelsen.
Festpladsen
Stedet hvor vi nu holder vores årlige gril fest er blevet planeret, og der er sået nyt græs. Pladsen
blev på arbejdsdagen bare gjort helt færdig med den fine afgrænsning. Vi syntes faktisk det ser
rigtig godt ud.
Nu skal vi så have den indviet i juli måned.
Vi havde før teltet opstillet helt nede ved stranden, men som alle kan se, er der bare ikke plads til
det på grund af, at fjorden har ædt af stranden.
Veje
Her har vi i år kørt ekstra meget grus på, og vejene er blevet noget bedre at køre på. Henning vender sikkert
tilbage her med en opdatering på hvad udgiften på det er. Vejmanden kører så meget som det er
nødvendig for at holde vejen, og gør i øvrigt et godt stykke arbejde her. En sidegevinst her er, at det ser
godt ud.
Der ligger et depot af grus på marken efter Mosevej 170, som alle er velkommen til at bruge til reparation
af huller på stikvejene.

Igen som de øvrige år, må vi sige, at jo bedre veje, jo stærkere kan der køres. Der er kun at sige, sæt farten
ned , det støver stadig.
Renovation.
Vi har været plaget af noget rod ved affaldscontainerne særlig op weekenderne, hvor der er nogen der tror
containerne er til havemøbler og lignende. Containerne skal udelukkende bruges til afskaffelse af
dagrenovation. Flaskedelen virker noget noget bedre efter vi har aftalt med kommunen at Mosevej
tømmes hver 4. uge og Lyngvej 6. uge, og så kan vi hvis det er nødvendig ringe for en ekstra tømning. Vi
skal blot gøre det, senest fredagen i ulige uger.
Vi snakkede sidste og forrige år om det molok system som vil komme på et tidspunkt. Vi har stadig ikke hørt
noget om hvornår det sættes i gang.
Herunder kan jeg oplyse, at vi heller ikke har hørt noget om aktuelle planer for kloakering af området.
Arbejdsdagen.
Havde vi den 16/4 med overskyet vejr og regn. Halvkoldt var det også, så vi var i bestyrelsen noget
betænkelige ved om der overhovedet kom nogen, men det gjorde der. Vi var 26, og alle var klar. Vi startede
som vi plejer med en skarp til begge ben. Vi havde planlagt 4 hold, men det blev til flere til at klare de
opgaver som bestyrelsen havde planlagt, og mere til. Der blev udført et godt stykke arbejde. Vi sluttede kl
12:30, og gik herefter op til Jens og Minna, for at slutte behørigt af med smørrebrød, øl, og snaps. Tak til
Jens og Minna for at de igen i år lagde stue til.
Afbrændingsdage den 30/4 og 7/5
Der blev kørt pænt store mængder til begge dage. Den 30/4 var vi stand til at brænde af og rydde op efter
os, hvor i mod vindretningen den 7/5 gjorde, at vi ikke brændte af og måtte gøre det senere.
Som sædvanlig gik bestyrelsen ikke ned på væske mangel. Tak for det
Vi gentager afbrændings dage til næste år
Opfordring
Jeg vil gerne her henstille til at alle benytter muligheden for at bruge den fælles afbrænding, i stedet for
selv at lave små bål, der kan blive store og farlige for os alle.

Grillaften
Var en aften med godt humør, og fælles sang. Det er en af de aftener vi altid glæder os til. Teltet
var næsten fyldt op med glade mennesker, der hyggede sig, men igen ikke mere fyldt, end der
stadig kan presses flere ind.

I år er grillfesten fastsat til den 16/7 kl: 18:00, og som sædvanlig fyrer vi op på grillen så den er klar
til kl.18.

Vådområderne Nørresø og Torsholm sø
Bestyrelsen har været inviteret til 2 møder med kommune og lodsejere. Det første i efteråret
2015, og så et møde afholdt i Hald forsamlingshus her i maj 2016.
Mødet i efteråret var på et meget orienterende plan, hvor vi hørte om de planer kommunen
havde. Det var et projekt hvor både Nørresø og Torsholm sø var på bordet. Der var meget teknik i
det, men det handler om at et stort område over svømmes fra Løkkedybet og om til Hobrovej.
På mødet i Hald blev det så lidt mere konkret. Af tekniske årsager har Skive kommune fået besked
på, at der ikke kan gives tilsagn til Torsholm sø.
Der vil opstå en lavvandet sø på mellem 5 og 10 ha. Resten vil udvikle sig til strandenge.
Rundt om området vil der blive etableret stier, shelters og fugletårn.
Tidshorisont for projektet er 2 år, hvis alt spiller, men meget kan ske så lad os nu se.
Det ser spændende ud.
Se ophængt kort.
Jeg vil med det slutte beretningen, og lægge op til en forhåbentlig hyggelig og konstruktiv debat.
Spørgsmål til formandens beretning:
Mosevej 68 opfordrede til at anmode den enkelte husejer om at bedre på forholdene omkring
udhængende træer. Som det fremgår af referat fra det forudgående bestyrelsesmøde, har der
været flere tiltag. Bestyrelsen henvender sig til Skive kommune.
Regnskab.
Henning gennemgik regnskab og posteringer og besvarede få afklarende spørgsmål. Herudover
problematiserede han, at der er et stigende antal medlemmer, som ikke betaler kontingent
rettidigt, 140 sidste år, enkelte mangler stadig at betale. Der udsendes en ”husker”2 uger før
betalingsfrist. Brug betalingsservice, så går det nemt.
Kontingentet bliver uændret 600 kr. årligt – betales senest 31.8

Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår, at der indføres en bøde på 100 kr. pr rykker for manglende betaling af
kontingent. Efter 2 rykkere går sagen til advokat
Forslaget er vedtaget
Opstilling og valg.
Jens Kristian Toft valgt som formand
Niels Møller - genvalgt
Mogens Nørgaard - genvalgt
Jens Østergaard – genvalgt
1. suppleant Leif Jensen valgt
2. suppleant Flemming Bisgaard
Revisor Frans Dahl blev genvalgt.
Revisorsuppleanten Jørgen Poulsen blev genvalgt.

Afslutning V/Jens Kristian Toft
Tak til Erik for god styring af generalforsamlingen. Tak til mine bestyrelses kollegaer for godt
samarbejde, og også tak til vore ægtefæller, som altid står klar til at hjælpe til, og også tak til alle
de medlemmer som hjælper til med bro og telt, og dem der bare uden opfordring er med til at
holde vores område ryddeligt.
Tak for i dag.

