Referat
af bestyrelsesmøde 10. februar 2010 kl. 19.00 i fælleshuset.
Dagsorden var følgende:
1 – Beslutning om indkøb af ny industriopvaskemaskine. Vi har fået et tilbud fra El-Kontakten i Nr.
Rind.
2 – Problemer ved varmeanlægget i Fælleshuset.
3 – Status på godkendelse af stormflodssikring.
4 – Referat fra møde i Virksund Samarbejdsudvalg.
5 – Delområde 5-II
6 – Ordinær Generalforsamling. Dagsorden, praktiske gøremål og dato.
7 – Eventuelt
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Referat fra sidste møde godkendt. Når vi modtaget specifikationer på opvaskemaskinen,
og billeder tager vi endelig stilling til indkøbet. Knud indhenter tilsvarende tilbud fra
Agerkilde. Hvis vi er tilfredse med maskinen skrider vi til indkøb.
Varmeanlægget fungerer p.t. ok. Knud har modtaget dessiner angående driften. Knud
tilser anlægget og ringer evt. til montør.
Stormflodssikring – skitse over det indsendt til kommunen, der har videresendt det til
miljøministeriet, der er gået til kystdirektoratet. Vi afventer svar.
Møde i Virksund samarbejdsudvalg. Åben havn 22-8. Vi hejser flagene. Der var
referater fra de andre foreningers arbejde. Sundstrup borgerforening inviteres med til det
årlige samarbejdsmøde.
Delområde 5-II. Fritidsfiskerne har fået tilladelse til at bygge et foreningshus på 24
kvadratmeter samt 4 mindre huse , alt opsat på stolper – pæle. Fritidsfiskerne har fået
lejekontrakt på jorden foran Jacob Jensen og Eigil Vejvad. Dette går imod vores
adminitrationsgrundlag. Derfor vil vi protestere mod at vi ikke er blevet orienteret.
Generalforsamling . Torsdag d. 18. marts 2010. kl. 19.00. Flemming laver indkaldelse
og SK sender dem ud . Ivan er på valg – ønsker ikke genvalg. Ivan ønsker heller ikke at
varetage udlejning af jollepladser. Virksund Egnsmuseum overgives af Ivan til
Virksund borgerforening, på visse betingelser. Alle udvalg tages op. Fortæring under
generalforsamlingen varetages af SK og Gitte.
Foreningen vil bede Knud Erik Nonbo holde opsyn med Fælleshuset. Knud laver en
checkliste.
Referat af generalforsamlingen 2008 sendes til FG.

Næste møde onsdag d. 17-3 2010 kl. 17.00

