Dagsorden/referat fra bestyrelsesmøde i Virksund Borgerforening.

Mødet afholdt d.
Til stede
Afbud

11 /8 – 2016
Gerd, Leo, Tage, Knud og Flemming

Pkt.
1

Dagsorden/Referat
Siden sidst
Referat fra bestyrelsesmøde 24. februar blev godkendt.

2

Fra udvalgene
Aktivitetsudvalget ønsker at invitere Sundstrup Borgerforenings medlemmer til
mandagscafé. Vi synes principielt, at det er en god idé at invitere folk fra andre
lokale foreninger. Det må dog aldrig udelukke medlemmer af Virksund
Borgerforening (VB) Vi mener desuden, at Virksunds egne borgere må prioriteres
før borgere uden for Virksund – ikke mindst de mange frivillige ved
kræmmermarkedet, som ikke er medlem af VB. Vi anbefaler, at aktivitetsudvalget
laver en prøveordning.

3

Bank
Vi har haft problemer med Spar Nord, men kassereren meddeler dog, at
forholdene er blevet forbedret, både med optælling af kontanter fra
kræmmermarkedet og det nye home banking system. Vi skifter ikke bank i denne
omgang.
Vi opretter et betalingskort og Mobil Pay til kræmmermarkedskontoen.

4

Regler for leje af Fælleshuset
Vi ønsker at præcisere reglerne for leje af Fælleshuset, som de allerede er
formuleret i administrationsgrundlaget for delområde 5-III og på Foreningens
hjemmeside.
Begge nedenstående kriterier skal være opfyldt for leje af Fælleshuset:
1. medlemmet kan leje Fælleshuset til egen og samlevers nærmeste familie.
Med nærmeste familie menes …, oldebørn, børnebørn, børn, forældre,
bedsteforældre, … samt søskende.
2. medlemmet skal selv deltage i arrangementet.

5

Jollebro
Vi udskifter de 1-2 defekte pæle til foråret. Så længe vi har en rambuk i Virksund,
skifter vi pælene løbende, som de svigter.

Ansvar

6

Mobildækning
Vi undersøger Telenors forpligtelse i forhold til en aftale med 6 kommuner, inkl.
Skive om dækning af 98,5 % af matriklerne.

7

Eventuelt
Vi vil bede Jørgen Pedersen om at lave en hylde mere til lydanlægget, ovenover
den eksisterende samt kikke låsen til Fælleshuset efter.
Vi vil undersøge muligheden for at indrette toilettet i facaden som et rigtigt
handicaptoilet.
Vi kontakter Kommunen vedrørende, enten et offentligt toilet på Odden eller
bedre skiltning til de eksisterende i Lystbådehavnen.

