Bestyrelsesmøde den 24 september 2019 i Fælleshuset.
Tilstede var: PM, LB, SEL (referent)
Afbud: Lone Træholt og Kjeld Møller
Dagsorden:
1. Kræmmermarkedsudvalg.
2. Aktivitetsudvalg.
3. Broudvalg.
4. Flag udvalg.
5. Fælleshusudvalg.
6. Eventuelt.
Ændringer i bestyrelsen.
Hjemmeside.
Hjerterstarter.
Borgerforeningens logo.
Landsbyudvalget.
”Freddy´s Fiskekutter.
Flagallé og julepynt.
7. Næste bestyrelsesmøde.
Ad.1.
Der er lavet aftale reklameaftale med Spar i Hald og Bowl´n´fun hvor vi får præmier i stedet for kontanter.
Gitte vil fremover forsøge at lave lignende aftaler med f.eks. Radio Skive, Skive Folkeblad m.fl.
Målet er at øge reklameindsatsen for kræmmermarkedet.
Det er endvidere aftalt med broudvalget at kræmmerudvalget, kvit og frit, får en hel bagside af infostanderen til,
året rundt, at informere om kræmmermarkedet.
Ad.2.
Der er pt. ca 70 tilmeldte til borgerforeningens 40-års jubilæum den 12 oktober 2019 kl. 11:00 – 14:00.
Aktivitetsudvalget står for arrangementet, så det bliver garanteret godt.
Keld er projektperson til aktivitetsudvalget ifm. jubilæet.

Ad.3
Der er aftalt arbejdsweekend 18 og 19 oktober.
Svend Erik Andersen har ansvaret for omlægning af fliser ved indkørsel til fælleshuset, så regnvandet
fremover bliver ledt til afløbsrist i asfaltvejen.
Lars Brammer/Hans Beck har ansvaret for nedspuling af 7 nye rør til sikring af bro og y-bomme.
Ny stejleplads projekteres hen over vinteren.
Ad. 4 Intet nyt.
Ad.5
“Den gamle toiletbygning” renoveres og der opsættes skilte med henvisning til toilet på lystbådehavnen.
Lone kontakter kommunen for tilsagn om renovering, som derefter udføres inden påske 2020.
Endnu ingen tilbagemelding/godkendelse fra kommunen.
Der er bestilt ny træ/alu hovedindgangsdør med kodelås. Leveringstid ca. 6 – 8 uger.

Pris i alt ca. 22.000 + moms
Lars Brammer får i vinterens løb fremstilles fast hegn til sikkerhed og afskærmning mod gammelt slæbested.
Der isættes låge, som i forbindelse med udlejning af fælleshuset, kan aflåses med hængelås.
Der opsættes postkasse på fælleshuset, ligesom opslagstavlen er blevet inddelt, så der altid er plads til
borgerforeningens opslag.
Der bliver oprettet en vedligeholdelsesplan over fælleshuset, både udvendig og indvendig.
Alternativ varmekilde undersøges til fælleshuset.
Ad.6
Vores nuværende formand Lone Træholt har solgt sit helårshus pr. 01.12.2019 og fratræder i den
forbindelse sit hverv som formand til den tid.
Bestyrelsen ændres, så nuværende næstformand Preben Møller, efter Lones fratræden rykker op som
formand indtil næste generalforsamling, hvor der ifølge vedtægterne skal vælges formand for de
efterfølgende 2 år.
Det nye regnskabsprogram er næsten færdigopbygget men set i lyset af Lones fraflytning og dermed
ændringer i bestyrelsen vil vi tilkøbe ekstra assistanse for færdiggørelse af regnskabet.
Opsamling af alle indkomne rettelser til hjemmesiden videregives til udvikleren af hjemmesiden, som
forhåbentlig snarest får lagt rettelserne ind.
Tilbud på udvendigt skab til hjertestarter med varme og sikret ned til 20 graders frost ligger på ca. 4,000 + moms.
Hjemkøbes med det samme. Placering aftales med campingpladsen.
Lars Brammer har redesignet Virksund borgerforenings logo for at få lidt mere varme og farver på.
Ud af 3 varianter blev vedhæftede valgt.

Der var desværre ingen som kunne deltage i sidste møde i Landsbyudvalget 5 september. Referat er blevet
tilsendt og bestyrelsen vurderer at der fremover vil være mulighed for at hente tilskud til fremtidige tiltag,
som f.eks. renovering af den gamle færgebro mv. Selvfølgelig under forudsætning af gennemarbejdede
projekter.
Virksund Camping har tilbudt at skænke ”Freddy´s Fiskekutter” til borgerforeningen, endvidere vil der følge
5.000kr til maling af kutteren. Kutteren står på lystbådehavnens område.
Borgerforeningen er i dialog med lystbådehavnen om et fælles projekt, hvor lystbådehavnen står for
oprydning på arealet, forskønnelse og vedligehold, så det altid fremstår pænt og ryddeligt.
Borgerforeningen har til gengæld ansvaret for at rense og male kutteren udvendig, for derefter at sætte
den i stolen og til vandkanten. Måske kan vi få lys i lanternerne og et lille sejl på ”Svanen”.
Går alt efter planen kunne området og kutteren være klar og på plads inden sommerferien 2020.
Lystbådehavnen har endvidere ønsket et samarbejde omkring flagallé og julepynt i Virksund.
Opfordring til havnen er at de etablerer flagallé fra hvor den nuværende stopper ved Skipperkroen og så
frem til havnecafeteria og at de to foreninger så låner af hinanden efter behov og ønsker.
” Julepyntudvalget ” sættes i kontakt med lystbådehavnen for videreudvikling af julepynt i Virksund.

Ad.7.

Næste bestyrelsesmøde er 28 oktober 19:30 i fælleshuset.

