Bestyrelsesmøde den 25 november 2019 i Fælleshuset.
Tilstede var: Lone Træholt, Preben Møller, Leo Bertelsen, Kjeld Møller, René Bertelsen og
Svend Erik Lægaard (referent)
Afbud: Ingen.
Dagsorden:
1. Kræmmermarkedsudvalg.
Hvordan sikrer vi hjælpere til 2020.
Hjælperfest fremover.
2. Aktivitetsudvalg.
Arrangementer.
3. Broudvalg.
4. Flag udvalg.
”Juletræer”
5. Fælleshusudvalg.
Vedligeholdelsesplan.
6. Eventuelt.
Bogholderi
Årets Landsby
Højtvandssikring af fælleshus
Lys over jollehavn.
7. Næste bestyrelsesmøde.

Ad.1.
Rigtig hyggelig hjælperfest med ca. 80 deltagere. Go ‘musik, som allerede er bestilt til næste år.
Bestyrelsen har besluttet at næste års hjælperfest afholdes i Fælleshuset med udendørs telt.
Alle hjælpere gennem året inviteres, ligesom alle borgerforeningens medlemmer inviteres.
Hjælperfesten ændres dermed til Virksund Borgerforeningens sommerfest.
”Sommerfesten” afholdes slut august 2020.
Dato offentliggøres senere.
Leo kontakter Knud vedr. udvendig vand og el ifm. kræmmermarked.
Ad.2.
Julemarked i Fælleshuset den 23-24 nov. Mange fine boder og lidt godt til ganen.
Stor ros til aktivitetsudvalget.
Kjeld undersøger muligheden for spændende vinterarrangement.

Ad.3
Vinterferie.
Ad. 4
Leo kontakter juletræsudvalget for afklaring omkring antal og opsætning.

Ad.5
Hjertestarteren er flyttet udendørs. Hænger i varmeskab på gavlen af Fælleshuset.
Endnu ingen tilbagemelding/godkendelse fra kommunen til renovering af den gamle toiletbygning.
Vedligeholdelsesplan over fælleshuset, både udvendig og indvendig er under udarbejdelse.
Det samme gælder plan over alternativ varmekilde til fælleshuset.
Jørgen Pedersen var hurtigere end vi havde drømt om. Stakit med låge er fremstillet og klar til brug.
Det ser flot og stabil ud. Stor tak for hjælpen. Leo maler engang i 2020.

Ad.6
Bogholderi:
Bogholderiet er fuldstændig ajourført og ifm. første momsafregning skal vi af med 1020 kr. og skal have
1811kr retur. Altså skal vi have 791 kr tilbage.

Årets Landsby:
Ansøgning om deltagelse i at blive Årets Landsby er udsat til næste år.
Vi har flere projekter i gang og der er ingen tvivl om at færdiggørelse vil være en stor fordel, når vinderen
skal findes.

Højtvandssikring af fælleshus:
Den nyudviklede højtvandssikring er pt. for dyrt. Vi forventer prisen vil falde fremover og overvåger prisen
løbende og genovervejer, når prisen kommer længere ned.
Kjeld og Leo undersøger muligheden for at flytte sandsækkene til et egnet sted i Virksund, tæt på
Fælleshuset.
http://www.floodgateireland.com/MajorFlood.htm
Tjek NOAQ Boxwall
Lys over jollehavn:
Der er opsat skumringsrelæ, som tænder projektøren og de 4 standerlamper på Gammel Færgebro i de
mørke timer, og i de ca. 8 mdr. hvor der er både i vandet.
Samtidig er projektøren vippet ned så beboerne i Sundstrup ikke generes.

Formand:
Vores nuværende formand Lone Træholt flytter til Løkken 10 december og stopper derfor i aften som
formand for Virksund Borgerforening.
Der er grund til at sige Lone stor tak for indsatsen, i den relativ korte periode hun nåede at være formand.
Preben Møller overtager formandsposten frem til næstkommende generalforsamling i marts 2020.
Samtidig er suppleant René Bertelsen indtrådt som menigt bestyrelsesmedlem.
Velkommen til René.

Ad.7.

Næste bestyrelsesmøde er mandag 27 januar 19:30 i fælleshuset.

