Referat fra bestyrelsesmøde i Virksund Borgerforening
Mødet afholdt d.
Til stede
Afbud
Pkt.
1

7. november – 2016
Leo, Tage, Knud og Flemming
Gerd

Dagsorden/Referat
Fælleshuset og havneområde:
Ventilation i Fælleshuset
Ved næste arrangement afprøver vi, om Vores eksisterende varmesystem kan
give et bedre indeklima. Lykkes dette ikke, overdrager vi problemet til
professionelle.
Opvaskemaskiner
Da vi vurderer, at en industrimaskine også vil give husets brugere problemer,
udskifter vi ikke de eksisterende maskiner. Til gengæld vil vi informere brugerne
om vasketiden og opfordre til at vaske op løbende. Dette sker med synlige opslag.
Adgang til vinduer mod nord
Det er problematisk at vaske vinduerne, da der er meget ujævnt. Vi kører sand på
ved hvert vindue. Eventuelt ved årets første arbejdslørdag.
Fordeling af strøm i Fælleshuset
Der har været problemer med for lidt strøm, når der anvendes fadølsanlæg m.m.
Der henstilles til, at ekstra installationer tilkobles CEE Stik 1 i køkkenet.
Stiger og kasse med sand ved slæbested
Når slæbestedet anvendes kan adgang til færgemolen være vanskelig ved
lavvande. Desuden er slæbestedet meget glat af alger. Vi indkøber
aluminiumsstiger til montering på færgemolen og en beholder til strøsand.
Indsejlingslanterner
Vi indhenter tilladelse til og tilbud på indsejlingslanterner til færge/jollebro.
Fejl på belysning på færgebro
Vi tilkalder elektrikeren og får undersøgt sensorer og skiftet pærer.
Porte
Portene blev efterset i sommers. Vi holder øje med utætheder for eventuel
udskiftning.

Ansvar
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Ønsker til investeringer: Videoovervågning ved indkørsler til Mosevej og
Stophøjvej
Vi vil ikke efterkomme ønsket.
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Manglende dækning på mobilnettet
Skive Kommune har givet grønt lys til etablering af en sendemast her i Virksund.
Telenor prøver at nå at færdiggøre den i år.
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Skal Virksund Borgerforening støtte Virksund Lystbådehavns nye legeplads?
Vi støtter den nye legeplads med 10.000 kr.
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Eventuelt
Der skal endnu en gang strammes op angående anvendelsen af fiskerhuse og
Fælleshuset.

