Hobrovej 66, Virksund
7840 Højslev
Telefon 97 53 98 53
virksund.borgerforening@gmail.com

Referat fra bestyrelsesmøde.

Mødet afholdt d. 16. januar 2012
Til stede
Lene, Leo, Preben, Knud og Flemming
Afbud

Pkt. Dagsorden/Referat
1
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra bestyrelsesmødet 29. juni 2011 og 14. november 2011 blev
godkendt.
2
Kræmmermarked.
Vi afventer svar fra Ørslevkloster Idrætsforening om mulig overtagelse af
arrangementet.
Vores oplæg er, at Borgerforeningen råder over fælleshuset. Vi skal have
dækket udgifter til el og vand. Derudover skal vi have et symbolsk beløb
for leje af jord. Dette forhandles med den kommende arrangør.
3
Fælleshuset
En arbejdsdag for alle fastsættes til en lørdag i april. Aktivitetsudvalget står
for spisning denne dag.
Leo maler sydsiden af fælleshuset.
Huset navngives Fælleshuset, Virksund Borgerforening.
4
Færgebro og jollebro
Vi holder øje med udendørs belysningen, så vi kan få en eventuel årsag til
fejl inden leverandøren kontaktes.
Et udvalg samles og reparerer skader på jollebroen med kæder.
Efter flere forgæves henvendelser til Flemming Schwartz angående brug
af den resterende konto til Projekt Færgestedet sendes der nu brev stilet til
Borgmesteren.
5
Ordinær Generalforsamling 2012
Flemming Graversen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Preben Møller er på valg og modtager genvalg.
Administrationsgrundlag for delområde 5-III og 5-IV samt taksblad
redigeres med henblik på godkendelse på Generalforsamlingen.
6
De gamle fiskerhuse og museet.
Der er endnu ingen afklaring vedrørende de gamle fiskerhuse. Denne
kommer inden Generalforsamling i Fritidsfiskerforeningen.
Vi undersøger om der er elmåler i egnsmuseet.
7
Aktivitetskalender
26. januar er der banko.
23. februar er der fællesspisning.
8
Dato for næste bestyrelsesmøde
27. februar kl. 19.00 i fælleshuset.

Ansvar

Hobrovej 66, Virksund
7840 Højslev
Telefon 97 53 98 53
virksund.borgerforening@gmail.com

9

Eventuelt
Vi skal undersøge dato og årstal for stiftelse af foreningen og indvielse af
fælleshuset.
Ordinær Generalforsamling 2012 er fastsat til 21. marts kl. 19.00
Forhandling med lejerne i de nye fiskerhuse har fundet sted.

