Bestyrelsesmøde den 15 januar 2019 i Ikast
Tilstede var bestyrelsen med undtagelse af Hanne
Dagsorden:
Siden sidst
Økonomi
Aktiviteter 2019
Afbrænding
Badebro
Bronzehøjen
Nye tiltag
evt.
Næste møde.
Ad 1.
Der er sket en pæn fjernelse af udhængende grene langs vejene. Enkelte grundejere har dog ikke efterlevet
anmodningen, og de vil blive kontaktet af bestyrelsen.
Med hensyn til Virksundbogen har bestyrelsen besluttet at vi afventer noget mere konkret om, hvem der vil deltage.
Bestyrelsen arbejder fortsat med at få etableret kystsikring, da de sidste storme har tæret hårdt på kysten. Der er
rettet henvendelse til Skive kommune, der blot har fremsendt et ansøgningsskema og i øvrigt gør opmærksom på, at
det er ansøgeren, der skal udarbejde ansøgning og betale for projektet. Niels går videre med at finde ekspertise, der
har erfaring på området.
Ad 2.
Henning fremlagde regnskabet for året 2018. Regnskabet så fornuftigt ud, så vi undgår en forhøjelse af
kontingentet, som det ser ud nu.
Ad 3.
Datoer for fællens aktiviteter blev følgende:
Arbejdsdag: Lørdag den 13 april 2019 kl. 9.00 med efter følgende frokost hos Minna og Jens
Generalforsamling: Lørdag den 22. juni 2019 (indkaldelse følger)
Årlig grillfest: Lørdag den 13 juli.2019
Ad 4.
Da vi har fået oplyst fra Skive kommune at afbrændingen på Odden er ulovlig, vil der ikke fremover være
afbrændingsdage. Bestyrelsen henstiller til grundejerne om selv at bortskaffe grenaffald af hensyn til brandfaren.
Ad 5.
På grund af de store ændringer af kysten har bestyrelsen vedtaget, at badebroen ikke stilles op i år. Tømmerflåden
bliver dog sat ud, så børnene fortsat kan lege på den.
Ad. 6
Jens Kristian og Mogens går i forhandling med Gerda, med hensyn til Bronzehøjens optagelse i BSG.
Aftalen vil blive fremlagt på generalforsamlingen til godkendelse.
Ad 7.
Der vil blive bestilt et bænkesæt og kunststofstolper til vejmarkering til opsætning på arbejdsdagen.
Ad 8.
Der kom ingen yderligere forslag frem under evt.
Ad 9.
Næste møde afholdes fredag den 15 marts 2019 kl. 14. Vi mødes Mosevej 139.
Referent Kurt Nørgaard

