KSUN

D

V

IR

Dagsorden/referat fra bestyrelsesmøde i Virksund Borgerforening
Mødet afholdt

5/4-2019 kl. 1600 - 1700

Til stede

LT, PM, SEL og LB

Afbud

Søren

Pkt.

Dagsorden/referat

Aktion

Ansvarlig

1

Konstituering
Formand: Lone Træholt (LT)
Næstformand og kasserer: Preben Møller (PM)
Sekretær: Svend Erik Læggård (SEL)
Bestyrelsesmedlem: Leo Berthelsen (LB)
Bestyrelsesmedlem:

Udeståender vedr.
bestyrelsesmedlem afklares
snarest og forventes udmeldt
efter bestyrelsesmøde den 10.
april.

LT

SEL har overdragelse af regnskab, bilag mm. fra
Søren den 7. april.

SEL videregiver materiale til PM,
der tilmelder sig i bank mm.

PM

Alle

Alle

LT har forespurgt Flemming om
ny hjemmeside. Flemming
sender data på kontaktperson
til LT, som kan være behjælpelig
med at designe en hjemmeside
til os.

LT

2

3

4

Hvordan arbejder bestyrelsen
Bestyrelsen arbejde skal være til gavn for
Virksund Borgerforenings medlemmer.
Bestyrelsen arbejder åbent og ærligt med alle
indkomne forslag og idéer. Internt i bestyrelsen
er der tillid til og respekt for hinanden.
Bestyrelsen arbejder disciplineret og med faste
terminer.
Bestyrelsen vil, når ny hjemmeside er oppe at
køre tilsikre så højt et informationsniveau som
muligt.
Udestående anliggender fra tidligere bestyrelse
herunder årsregnskab 2018.
Behandles på bestyrelsesmøde den 10. april
Overdragelse fra afgående bestyrelse
Er tilendebragt bortset fra hjemmesiden, som
fortsat administreres af den afgående formand.

5
6
7

8

Hvad er vigtigst - først
Behandles på bestyrelsesmøde 10. april
Borgermøde - værdidebat
Behandles på bestyrelsesmøde 10. april
Eventuelt
LB videreformidlede anmodning fra
Kræmmermarkedsudvalget om at sælge øl
(kræver bevilling) til Kræmmermarkedet. Et
énstemmigt udvalg afslog anmodningen med
den begrundelse, at vi ikke ønsker at tage
forretning fra Skipperkroen og Campingpladsen.
De skal også have mulighed for at tjene på
Kræmmermarkedet. Det gavner alle, i Virksund,
at de eksisterer.
Kræmmermarkedsudvalget ønskede at flytte
toiletfacilitet men er usikker på, om
kloakføringen muliggør dette.

LB

LB

LB undersøger i original tegning,
om toiletvogn kan flyttes og
eventuelt ved kommunen, når
han er tilbage fra ferie.

LB

LT har afsendt ansøgning til politi og kommune
om afholdelse af Kræmmermarked.

LT har orienteret FMD for
Kræmmermarkedsudvalget
herom.

LT

LB forespurgte om bestyrelsen holdning til
udskiftning af lys udenfor Fælleshuset

Bestyrelsen vedtog, at LB kan
iværksætte indkøb og
opsætning af nye lamper.

LB

LB fremlagde forslag om opsætning af spotlight i
mast, så der bliver bedre belysning ved
Jollebroen.

LB undersøger, om kommunen
vil opsætte et spotlight
alternativt, om vi selv må gøre
det.

LB

Fastsættelse af dato for næste møde

Lone Træholt
Formand

