Dagsorden/referat fra bestyrelsesmøde i Virksund Borgerforening.
Mødet afholdt d.
Til stede
Afbud
Pkt.
1

21 /5 – 2018
Søren, Leo, Knud, Tage og Flemming

Dagsorden/Referat
Broudvalgets endelige budget
Bestyrelsen bevilger et lån på 50.000,- til broforlængelse og y-bomme.
Betingelserne er:
at Foreningen ikke udbetaler beløb i kontanter;
at der foreligger bilag for anskaffelserne;
at broudvalget indhenter de nødvendige tilladelser fra Kystdirektorat,
Kommune e.l.
Broudvalgets budget er vedhæftet.
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Stisystemerne
Vi beder Thorkild Jensen, Sandkrogen om at slå stisystemerne. Honoraret er 150
kr. i timen.
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Eventuelt

Ansvar

REVIDERET 8 MAJ 2018
Budget for forlængelse af jollebro, samt indkøb af Y-bomme.
Både forlængelsen og Y-bommene er spritnye.
Tilbud for Y-bomme
Tilbud for broforlængelse
Div. pæle, beslag, lys, mv
I alt
Indestående på Slæbestedskonto
Lånebehov

før
90.000
94.000
16.000
200.000
110.000
90.000

Nu
87.000
ca. 64.000 + 3.000 Fragt
3.000 + 3.000 Hjarbæk rambuk
160.000
110.000
50.000

Udvalget anmoder hermed om optagelse af lån i borgerforeningen på 50.000 kr med en tilbagebetalingstid
over 2 år med 25.000 kr årlig.
Indtægterne til af dragelse af lånet vil stamme fra følgende:
Lejeindtægt jollehavn ca. 13.500kr
Indtægt slæbested ca. 11.500kr
I alt: ca. 25.000kr
Det er de indtægter, som vi er sikre på at der kommer ind, år efter år.
Derforuden anslår vi, at sponsorindtægter fra reklamer på den nye infotavle ved slæbested vil indbringe
min. 10.000kr årlig.
I tilfælde af at vi opnår indtægter, som er større end afdrag og evt. nyinvesteringer vil vi gerne have
muligheden for at nedbringe lånet hurtigere end de 2 år.
Godkender bestyrelsen lånet, vil en tilbagemelding om, hvornår pengene er klar til udbetaling være
ønskelig, så vi kan afgive endelig bestilling og være sikker på at vi kan overholde betalingsbetingelserne.
PS. Jeg har haft kontakt til min bank, Salling Bank, for at høre om reglerne for hævning af større beløb.
Når der anmodes om hævning af større beløb, kan der komme en anmodning fra systemet om at
underskrive en blanket, hvor det skal angives hvad pengene skal bruges til. Her er det nok at skrive ” Ny
jollebro mv. ” Derefter lægges blanketten i bankens arkiv. Det er det hele, ingen krav om fakturaer mv.
Vi skal selvfølgelig betale alle udgifter kontant, derfor bliver behovet de 160.000 i kontanter.
Er der ingen i bestyrelsen der vil påtage sig opgaven at hæve pengene , kan vi gøre det i udvalget, bare vi
har en fuldmagt med i banken.
På udvalgets vegne.
Svend Erik Lægaard.

