Referat fra bestyrelsesmøde 23/5 2020 – Mosevej 76, kl.14
Deltagende var: Alle. (Jens Kristian, Mogens, Henning, Niels, Jens, Kurt og
Knud)
Dagsorden:
1

Kort opdatering på kystsikring

2

Opfølgning badebro

3

Opfølgning på aflyste aktiviteter
-

Arbejdsdagen
Flisningsdagen
Generalforsamling
Grillfesten

4

Udhængende træer med mere

5

Loppemarked i skel?

6

Evt.

7

Næste møde og hvor

Ad 1 Kystsikring.
- Vi afventer stadig møde med kommunen.
Ad 2 Badebro.
- Beslutninger angående badebro afventer en samlet plan for området.
- Hvis der skal bro op i år er det den gamle fra 2014. Adskillige møtrikker
er rustet fast og den trænger til gennemgang/vedligehold før den kan
sættes op. Hvis der er tilstrækkelig interesse og frivillige der vil hjælpe
med at sætte broen op og nedtage den før vinter vil jeg gerne deltage
og evt. koordinere.
Ad 3 Aktiviteter.
- Arbejdsdagen, fortsat aflyst.
- Flisningsdagen. Ny dato 19.9.2020 fra kl.9 til kl.15. Flisning foregår på
fællesarealet ved Mosevej 52 & 54. Bestyrelsen sørger for pasning af
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maskinen, man fylder selv sine grene i maskinen. HUSK høreværn,
beskyttelsesbriller og handsker.
- Generalforsamling & Grillfest. Vi arbejder på en løsning med telt hvor vi
først holder generalforsamling og senere grillfest. Datoen bliver hvis
forholdene tillader det den 11.7.2020. Nærmere udsendes når vi kender
forudsætningerne.
Ad 4. Udhængende træer
- Formanden tager kontakt til berørte grundejere.
Ad 5. Loppemarked
- Enighed om at det ikke er acceptabelt med permanent loppemarked
ved vejen. Sekretæren tager kontakt.
Ad 6. Evt.
- For dårlig reetablering efter nedgravning af rør. Formanden tager
kontakt.
- Regnskab. Kassereren oplyser at der i 2019 er et overskud på ca. 36
tkr. Budget for 2020, overskud på ca. 17 tkr. Kassebeholdning ca. 300
tkr. Regnskabet udsendes når det er godkendt af revisoren.
Ad 6. Næste møde.
- Den 11. juni 2020 kl. 14, på Skype
- Eneste punkt. Generalforsamling.

Referent Knud Jepsen
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