Generalforsamling 23/6 2018
Bøstrup Strand Grundejerforening.

Velkomst.
Jens Kristian bød på bestyrelsens vegne velkommen. Han håbede på en god og konstruktiv debat. En særlig
velkomst til nye medlemmer. Når generalforsamlingen er slut, vil Jens Koefoed fra sejlklubben gerne
fortælle lidt om sejlklubben.
1. Valg af dirigent. Ove Kloch valgt
2. Beretning ved formand Jens Kristian Toft.

Året generelt:
Foreningen består lige nu af 223 medlemmer. Der er handlet 7 sommerhuse i 2017 og 5 huse i 2018.
Der er 14 og 2 grunde til salg. Der er sund og naturlig gang i butikken.
Året der er gået siden sidste generalforsamling er forløbet stille. Der har været lidt med molokkerne og en
ødelagt skovvej i det tidlige forår. En stor del af bestyrelsesarbejdet har handlet om at arrangere
jubilæumsfest. Her i foråret har vi modtaget meddelelse om at nu er Broncehøjen ved at være klar til at
komme med i BSG. Vi vil starte processen op hen over året, så optagelsen kan ske ved årsskiftet.

Møder:
Vi har haft 5 bestyrelsesmøder i året der er gået. Alle bestyrelsesmøder har været konstruktive og vi har
sammen fundet løsninger og nye tiltag til gavn for området. Tak for det. Derudover har der været en del
telefonsamtaler, hvor fokus hovedsageligt har jubilæet.

Grillaften:
Vores årlige grillaften var som sædvanlig en rigtig hyggelig aften med godt humør og med fællessang der
næsten ingen ende ville tage. Vi sang og vi sang. Teltet var pænt fyldt, men vi var ikke helt så mange som vi
plejer at være. Det håber vi, at der bliver rettet op på i år, når vi i stedet for grillaften skal fejre foreningens
jubilæum.

Hjemmesiden:
Hjemmesiden er opdateret og klar. Der er nyt fra bestyrelsen og der er links til mange seværdigheder. Der
er plads til flere links, så gode konstruktive forslag til nye links er velkommen. Der er ingen tvivl om, at vi
skal gøre os umage med hjemmesiden, og dermed gøre reklame for vores smukke område. For mange af
vores nye medlemmer er det første step på vejen til et sommerhus i Virksund.

Veje:
På vores sidste generalforsamling havde vi en snak om, at et middel (DUSTEX) ville kunne hjælpe på vores
støvproblemer på tørre sommerdage, som vi forhåbentlig får mange af. Vi har haft kontakt til firmaet, der

oplyste os om, at et stykke på Flyndersøvej i Skive var behandlet med Dustex. Efter vores bestyrelsesmøde i
august kørte vi i samlet flok ud for at se på vejstykket. Kort beskrevet oplevede vi en vej, der ikke støver.
Det gjorde det så heller ikke i Virksund, på grund af den megen regn. Flyndersøvej så godt ud, med der var
huller der trængte reparation. Vejen, der ellers var jævn, kunne måske opmuntre nogen til at hæve
hastigheden. Det ønsker vi ikke. Konklusionen som vi i bestyrelsen drog var, at vi vil gøre det der er muligt
for at beholde vejene og vejmanden, som det er nu. Der kom sidste år et forslag på generalforsamlingen
om at nedsættehastigheden til 20 km i timen. Det er et faktum, at jo langsommere man kører, jo mindre
støver det. Derfor har vi erstattet 30 km skilte med 20 km påbudsskilte. I øvrigt er der opsat 4 skilte mere
end før. Vi ved godt, at der er mange meninger om det her, men vi synes at det har hjulpet. Farten er sat
ned og der støver mindre, til trods for en tør forsommer.

Renovation:
Vores molok system ser generelt ud til at fungere godt. Der har været en enkelt uge, hvor tingene ikke
virkede helt som de skulle. Der stod affaldsposer ved molokkerne og der flød med alt muligt. Det meste af
tiden er der pænt og ryddeligt omkring molokkerne. Der er heldigvis folk herude som lige giver en hånd
med, hvis det kniber for nogen. Tak for det.
Ved den store molok-ø er der nogen, som bruger indkørsler nær molokkerne for at vende bilen. Da det
generer meget, især i de mørke måneder, henstiller vi til, at man bruge vendepladsen ved molokkerne eller
komme retvendt hen til molokkerne.

Arbejdsdagen:
På vores arbejdsdag den 14/4 var det godt arbejdsvejr. Der mødte 33 mænd og kvinder op. Alle var klar til
at tage fat og vi startede dagen en skarp til begge ben. Bestyrelsen havde lagt en plan for, hvad vi håbede
kunne nås. Der blev gravet nye flotte nye stolper til chikaner ned og de sidste 20 km skilte blev sat op. Der
blev klippet og studset en del træer, samlet skrald, vasket borde bænke-sæt og skilte. Det ser faktisk rigtig
godt ud. Vi sluttede 12.30 og drog derefter igen, igen, igen op til Jens og Minna for at slutte dagen af med
smørrebrød og snaps. Tusind tak til Jens og Minna.

Afbrændingsdage den 28/4 og den 5/5
Alt gik planmæssigt. Der blev begge dage tilkørt pæne mængder. Vejret var fint, så vi kunne brænde af
begge dage. Bål vagterne fik en god snak med dem der kom og der var ingen der tørstede. Tak for det. Vi
gentager afbrænding til næste år.

Udhængende træer.
Efter at det i lang tid har set godt ud, er det nu igen ved at være et problem. Vejmanden får spejlene revet
af. Vær så venlig, hver enkelt grundejer, hvor træerne hænger. Få dem fjernet.

Nørresø:
Planerne om at etablere Nørresø ved at oversvømme et areal mod vest, lader vente på sig. Jordfordelingen
skal falde på plads før man kan komme videre med projektet.

50 års jubilæum:
Til sidst vil vi gerne, endnu en gang, opfordre at tage det fine tøj og danseskoene på og komme til fest på
Jørgens plads den 14/7 kl. 18. hvor der er lagt op til en hyggelig festlig aften.
Det var beretningen, så håber vi på god og konstruktiv debat.

Debat/kommentarer
M 125. Ros til bestyrelsen vedr. etablering af molok systemet.
M 117. Opfordring til at man skubber poser godt ind i molokkerne, så er der plads til mere.
M 21. Spørger hvor tit molokkerne tømmes. Det kan der ikke svares på, men vi ringer hvis der er
problemer, og så bliver det hurtigt tømt.
M 124. Opfordring til at sætte en ekstra molok op ved Jørgens Plads.
M 259. Opfordring til at 4 S (renovationsselskabets) materiale bliver læst grundigt og videregivet, Især hvis
man låner eller lejer sit hus ud.

Regnskab v/ Henning Overgaard
Regnskabet fremlagt og godkendt. Kontingentet er fortsat 600 kr. årligt, til betaling senest 31/8.

Ingen fremsendte forslag
Valg.
Hele bestyrelsen fortsætter, Jens kan alligevel ikke undvære os.
Suppleant til bestyrelsen Leif Jensen og Karl Hvam
Revisor Frans T Dahl.

Afslutning. Jens Kristian sluttede generalforsamlingen med at sige tak til Ove for god solid styring af
generalforsamlingen, og sige tak til de fremmødte for en god dialog. Tak til bestyrelses kollegaer for godt
samarbejde i året og tak til ægtefællerne for god hjælp og udvist tålmodighed.
Til sidst takkede Jens Kristian alle dem der er med til at holde det fint og ryddeligt herude. Også tak til dem,
som kommer og hjælper, når der er brug for det.
Hanne Brogner

Ove Kloch
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Ordstyrer

