Referat fra Bestyrelsesmødet den 7. sept. 2018
Hos Niels Mosevej 76

Tilstede var: Hele bestyrelsen.
1. Siden sidst.
a. Der er sat en ekstra molok op ved Lyngvej. Nu ser behovet ud til at være
dækket.
b. Skilt om sommerhusudlejning vil blive sat op igen, ved mosen.
c. Vi må have fat i ejendomsmæglerne vedr. overdragelser. De er forpligtede
til at give oplysninger til os vedr. nye ejerforhold.
d. Der er store problemer med udhængende grene. Der udsendes breve til de
grundejere det drejer sig om, 3 ugers frist til at få savet ned, ellers kommer
et hold fra Skive kommune ud og ordner det. Regning sendes til den
enkelte grundejer.
2. Økonomi.
Jubilæumsfesten holdt budgettet. Vi har generelt en god økonomi .
Henning passer godt på vores penge. Ved sidste opgørelse efter fristen for
kontingentbetaling var der 52 i restance. Det bliver færre år for år. Der
udsendes rykkere 1/9 med gebyr på 100 kr. ved for sen betaling.
3. Jubilæumsfesten.
Jubilæumsfesten var rigtig dejlig aften med flotte indslag. dejlig mad, sang,
dejlig musik og danseglæde. Alle bidrog til den gode stemning, tak for det. En
særlig tak til Carsten Jervad, som havde forfattet Virksundsangen til festen.
Herudover tak til Jens Søgård for hans anekdoter fra pioner tiden da han
købte grund på Mosevej, på en vej der vidst ikke var etableret endnu.
Derudover en tak til Ove Kloch for hans fortælling om hans møde med
bønderne i Bøstrup da udstykningen skulle etableres.
Mange har bidraget med at opsætte og nedtage telt, vaske stole af, og dække
borde. Tak for det hele, det var med til at gøre det til en forrygende fest.

4. Broncehøjen
Vi arbejder på, at finde en løsning vedr. Broncehøjen. Der er rigtig mange
spørgsmål, juridiske, praktiske og økonomiske. Vi skal til Skive kommune for
at få oplyst hvem der er ejere af huse og grunde. Herudover er der juridiske
spørgsmål, som Jens Kristian og Mogens skal søge at få besvaret hos en
advokat. Vi arbejder videre på næste møde
5. Badebroen.
Nedtagning af badebroen når vejret tillader det. Mogens er ansvarlig for det.
Hvis nogen har mulighed for at være behjælpelig, ring Mogens 21694909. Så
melder han tilbage når vejet er til det og der er nogle stykker til at hjælpe til.
6. Evt.
a. Kystdirektoratet oplyser at kommunerne overtager kystsikringen. Vores
kystlinje rykkes år for år, så vi skal finde ud af om Skive kommune vil
foretage sig noget, eller om vi selv må gøre noget ved det. Niels
undersøger.
b. Afbrændingsdage som hidtil, er ikke tilladt nu, vi søger at finde en anden
løsning. Tages op på et senere bestyrelsesmøde.
c. Når vi får meddelelse om ejerskifte er det en god ide at sende mail retur,
en lille velkomst med henvisning til vores hjemmeside.
7. Næste møde
Næste møde hos Jens og Minna
Den 17. jan. Kl. 18 i sommerhuset

Referent Hanne Brogner

