Dagsorden/referat fra bestyrelsesmøde i Virksund Borgerforening
Mødet afholdt

25/6 -2019 kl. 1630-1800

Til stede

LT,PM,SL,LB,KM

Afbud

Ingen

Pkt.

Dagsorden/referat

1

Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde og
generelle emner

Aktion

Status

Udestående anliggender fra tidligere
bestyrelsesmøde.
Økonomistyring fremadrettet.

Preben har oprettet 7 forskellige
mobile pay numre, så vi fremover kan
få reduceret mængden af kontanter i
foreningen, samt få et overblik hvor
meget de forskellige aktiviteter
bidrager med.
Der er de kendte mobile pay numre til
driftskonto og slæbested. Derudover
til kræmmere, parkering, tombola,
kaffestue og waterfalls som er en ny
aktivitet til kræmmermarked.
Borgerforenin
gen er pr.
28/7 blevet
momsregistre
ret.
Preben har
med hjælp fra
Gerda

Hjemmeside

Hjemmeside er under udarbejdelse og
forventes sat i drift i 3 kvartal.

Preben hjemtager tilbud på
udvendigt skab til hjerterstarter.
Hjertestarter

2

Aktivitetsudvalg
Intet nyt. Bestyrelsen takker Edith for
hjælpen og dejlig jordbærkage til Skt.
Hans aften.
Bestyrelsen takker også Flemming for
igen at akkompagnere med sit
guitarspil.

4

Regnskab
for
kræmmerma
rked
udsendes i
okt. Måned.

Kræmmermarkedsudvalg

Der holdes møde 1. juli. Bestyrelsen
foreslår, at betaling for Parkering
sættes op til kr. 25.

3

oprettet ny
kontoplan.

Broudvalg

Forslag til at
optimere
annoncering
og indkøb til
kræmmerma
rked er
videregivet
til Leo.
Kræmmere
der
ankommer
før tirsdag
henvises til
campingplad
sen
alternative
P-pladsen på
marken.
Bestyrelsen
foreslår pafgift hævet
til 30 kr med
store/gode
gevinster på
p-billeterne.

Fender plader er hjemkøbt.
Lars Brammer har savet,fræset og
lavet huller til fastgørelse på ybommene. Han vil ligeledes placere
pladerne optimalt ift. Ibrugtagning af
pladserne.
Stålrør er spulet ned som afløsning af
de gamle, flere vil blive spulet ned
inden længe for at sikre y-bommene
bedst muligt.

5

Flag udvalg

6

Fælleshusudvalg

Borgerforeningens status?

7

Borgermøde - værdidebat

“Den gamle toiletbygning” renoveres
og der opsættes skiltning med
henvisning til toilet på
lystbådehavnen.
Der hjemtages pris på ny indgangsdør
til fælleshuset.
Planen er at ny dør er på plads i løbet
af efteråret.
Ny tastelås tænkes etableret ift. med
den nye dør.

LT har sendt
e-mail med
svar til
Henning.

Bestyrelsen vil opstille fælles
retningslinjer for økonomistyring i
forhold til udvalgene.
PM vil informere udvalgene om
reglerne herfor.

Borger
foreningen
bliver
momsregistre
ret den. 27 juli
2019

1. Lone kontakter Hans Korsgaard for
nærmere info vedr. Flytning af
Fiskekutter.
2. Der etableret, af sikkerheds hensyn,
fast hegn mellem fælleshus og gl.
beddingsplads.
3. Park og vej kontaktes af SE for
tilskud ,støtte til bord/bænke ved
det gamle færgeflag.
4. Kommunen har meddelt at der
“snarest” vil ske opstregning af ppladsen, ved samme lejlighed
vurderes hajtænder fra Mosevej og
Stophøjvej.
5. Gentagne henvendelser til
kommunen om ønsket
fartregulering ender samme sted
hver gang. Det er ikke muligt at få
tilladelse.
6. Projekt “Julepynt” går i gang efter
28/7 og vil være klar til jul. Budget
5.000
7. Der er aftalt veterantræf 2 gange
indtil videre, måske kommer der
endnu én.
8. Infoskab på fælleshuset mod vejen
bliver inddelt så relevant info vedr.
Borgerforeningen kan opsættes og
læses.
9. Alternativ varmekilde undersøges til
fælleshus.
10.
Forhøjelse af lejen for
fælleshuset tages med på
generalforsamling 2020.
11.
De øvrige relevante
punkter fra borgermødet samles og
drøftes med borgmesteren når han
kommer til Virksund. Det er f.eks.
Venstresvingsbane ved Hobrovej,
ønske om toilet,
omklædningsfaciliteter,
branddaskere mv.
8

Eventuelt

Formanden kontakter borgmesteren
for at aftale et besøg hvor bestyrelsen
får mulighed for at drøfte de mange
spændende muligheder der er i
området og forhåbentlig få
borgmesteren engageret i området.

9

Fastsættelse af dato for næste møde

August 2019

Lone Træholt
Formand

