
Til bestyrelsesmedlemmerne                                                                            Stoholm d. 19. januar 2013 
 

Indbydelse til 
 

Bestyrelsesmøde hos Åse & Jens Kristian Toft 
Tolstrupvej 10. 7800 Skive 
med ægtefælle/ledsager 

 
Fredag d. 25. januar 2013 kl. 18:30 

 
Dagsorden: 
 
1. Referat fra sidste møde. 
 
2. Siden sidst. Herunder manglende flisning af grene m.v. på fællesarealerne. 
 
3. Forespørgsel fra borgerforeningen om deltagelse i kræmmermarkedet. 
 
4. Vejvedligeholdelse. 
 
5. Foreløbig regnskab v/kassereren 
 
6. Planlægning 2013: 
ω !ǊōŜƧŘǎŘŀƎŜΣ ōŜǇƭŀƴǘƴƛƴƎΣ ǾŜƧŜΣ ǎǘƛŜǊ ƻƎ ǎǘǊŀƴŘŜƴΦ 
ω DǊƛƭƭŀŦǘŜƴ ƳŜŘ ǘŜƭǘΣ ōƻǊŘŜ ƻƎ ǎǘƻƭŜ 
ω .ǊƻǇǊƻƧŜƪǘŜǘΦ 
ω !ŦōǊŋƴŘƛƴƎǎŘŀƎŜΣ 
ω DŜƴŜǊŀƭŦƻǊǎŀƳƭƛƴƎΥ ƻǇǎǘƛƭƭƛƴƎΣ Řŀǘƻ ƳΦǾΦ 
ω bŋǎǘŜ ƳǄŘŜΦ 
 
6. Eventuelt. 
 
Ordstyrer: Formand Harry Frandsen 
Referat: Anna Lykke 
 
 
Evt. afbud mailes eller ring på tlf.: mobil: 21 40 31 61  
 
Med ønske om et godt nytår med en god sommer. 
 
 
Venlig hilsen 
Harry 



REFERAT: 
Tilstedeværende. Harry Frandsen, Leif Christensen, Henning Overgaard, Mogens Nørgaard, Jens 
Kristian Toft, Erik Pind, Anna Lykke. 
Afbud: Ingen 
 
Ad. 1. 
Gennemgang af referat fra sidst: 

¶ opfølgning på oprydning af fællesarealet mod vest (se næste pkt. på dagsorden). 

¶ adresseliste over grundejere på hjemmesiden, det arbejdes der forsat med 

¶ udarbejdelse af ansøgning om tilskud til badebro, borde/bænke, bålhytte (se næste pkt. på 
dagsorden. 

Ellers var der ingen kommentar. 
 
Ad.2. 
A. 
Manglende flisning af grene m.v. på fællesarealerne, der blev besluttet at flisningen skal være 
udført senest udgangen af marts 2013. 
B.  
Erik Pind har udarbejdet et forslag til ansøgning om tilskud til badebro, borde/bænke, bålhytte. 
Forslaget blev gennemgået og der blev besluttet at ansøgningen sendes til flere forskellige fonde. 
C.  
Drøftelse af opbevaring af både, campingvogne m.m. på grundene i området. 
 
Ad.3. 
Drøftelse af deltagelse i kræmmermarkedet i uge 29. 
Der blev besluttet, at vi gerne vil deltage i et planlægningsmøde, da der er behov for en mere 
detaljeret information. 3 bestyrelsesmedlemmer deltager. (Harry, Leif, Jens Kristian). 
 
Ad.4. 
Drøftelse af reparation af vejene, fræsning og afhøvling. 
Der blev besluttet, på arbejdsdagen skal der udføres en fræsning af 1.del af Mosevej, den 
resterende del af Mosevej afhøvles. Vi betaler et firma for at udfører opgaven, samtidig skal vi i 
grundejerforening levere arbejdskraft. Derfor forsøges projektet udført på den fælles arbejdsdag 
d. 20. april. 
 
Ad.5. 
Regnskab: I forhold til budgettet ser det fint ud. 
 
Ad.6. 
Planlægning af  aktiviteter i 2013. 
 
Fælles arbejdsdag.  
Lørdag d. 20. april fra kl. 9.00 til 13.00, der afsluttes hos Leif Christensen. 
Vejene har 1. prioritet. 2. prioritet stien ved vandet ellers andet som sædvanligt. 
 



Afbrænding.  
Lørdag d.11. maj fra kl. 9.00 til 13.00. (Harry og Leif ansvarlige) 
Lørdag d.18. maj fra kl. 9.00 til 13.00. (Henning og Jens Kristian ansvarlige) 
 
Generalforsamling. 
Lørdag d.1.juni 2013 kl. 14.00, afholdes i lokaler hos Virksund kursuscenter (Erik er ansvarlig for 
bestilling). 
 
Der er bestyrelsesmøde samme sted kl. 9.30 og efter generalforsamlingen. Erik har sendt en 
oversigt til alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Opstilling til grundejerforeningens bestyrelse. 
På valg: Henning Overgaard genopstiller. 
På valg: Erik Pind genopstiller. 
På valg: Anna Lykke ønsker ikke genvalg. 
Suppleanter til bestyrelsen: 1. Karl Jensen genopstiller, 2. Kurt Nørgaard genopstiller. 
Revisor: Erik Kristensen genopstiller, suppleant: Jens Søgaard genopstiller. 
 
Opsætning af badebro. 
Søndag d. 2. juni kl. 9.00 
 
Grill aften. 
Fredag d.12. juli opsætning af telt (eftermiddag) 
Lørdag d.13. juli kl. 18.00 Grill aften 
Søndag d.14. juli nedtagning af telt 
 
Bestyrelsen med ledsager på tur. 
Fredag d. 30. august 
 
Bestyrelsesmøde i efteråret. 
Fredag d. 27. september kl. 15.00 Markvandring og spisning med ledsager. 
 
Ad.7. 
Ingen kommentar. 
 
 
 
 
                           Referent Anna Lykke 29.01.2013 


