Bestyrelsesmøde den 28 august 2019 i Fælleshuset.
Tilstede var: LT, PM, LB, KM, SEL (referent)
Afbud: Ingen.
Dagsorden:
1. Kræmmermarkedsudvalg.
2. Aktivitetsudvalg.
3. Broudvalg.
4. Flag udvalg.
5. Fælleshusudvalg.
6. Eventuelt.
40-års jubilæum
Økonomistyring.
Hjemmeside.
Hjerterstarter.
7. Borgermøde – værdidebat.
8. Næste bestyrelsesmøde.
Ad.1.
Forslag fra broudvalget til at optimere annoncering og indkøb til kræmmermarked er videregivet til Leo.
Kræmmere, der ankommer før tirsdag, henvises til campingpladsen alternative P-pladsen på marken.
Bestyrelsen foreslår p-afgift hævet til 30 kr med store/gode gevinster på P-billetterne.
Det indskærpes, at salg fra kræmmere før åbningsdagen, som er torsdag i uge 29, er forbudt.
Tilladelsen til afholdelse af kræmmermarked kan blive inddraget af myndighederne.
Referat af evalueringsmøde for kræmmermarkedet er vedhæftet.
Ad.2
Lone taler med Edith om støtte fra aktivitetsudvalget til at afholde jubilæum den 12. oktober 2019
kl. 1100-1400.

Ad.3
Sommerferie.
Ad. 4
Sommerferie.
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.
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.
Preben får bekræftet, at Lars Brammer hjemtager pris på ny indgangsdør.
Fremsendte anmodning fra Lars Brammer om tilladelse til isætning af vindue i fiskerhus nr. 2. magen til vinduer i
fælleshuset er godkendt. Lars Brammer udfører og afholder alle omkostninger

Ad.6
Virksund Borgerforening afholder 40 års jubilæum i fælleshuset, 12 oktober 11:00 – 14:00 2019 i fælleshuset.
Separat indbydelse vedhæftet.
Borgerforeningen blev momsregistreret den. 27 juli 2019. Preben udfærdiger kontoplan og meddeler udvalg
reglerne.
Lone viste en demo af den nye hjemmeside. Det ser rigtig godt ud.
Så snart de sidste rettelser er lagt ind, åbnes siden. Adgang forventes i næste måned.
Preben hjemtager tilbud på udvendigt skab til hjerterstarter. Tilbud forventes i efteråret.
Der afholdes møde i Landsbyudvalget 5 september. Preben Møller deltager.

Ad.7
Borgermøde – værdidebat.
1. Lone kontakter Hans Korsgaard for nærmere info vedr. flytning af Fiskekutter.
Der er rykket flere gange, men kranfirmaet har ikke tid pt.
Svend Erik undersøger mulig alternativ plan for anvendelse af fiskekutter.
2. Der etableres, af sikkerhedshensyn, fast hegn mellem fælleshus og gl. beddingsplads.
Forventes opsat til foråret.
3. Park og vej kontaktes af Svend Erik for tilskud, støtte til bord/bænke ved det gamle færgeflag.
Rykket gentagne gange uden held, fortsætter med at rykke.
4. Kommunen har meddelt at der “snarest” vil ske opstrengning af p-pladsen, ved samme lejlighed
vurderes hajtænder fra Mosevej og Stophøjvej.
Det hele er lige streget op, det ser godt ud.
5. Gentagne henvendelser til kommunen om ønsket fartregulering ender samme sted hver gang. Det er
ikke muligt at få tilladelse.
Vi kører desværre fast hver gang. Kommune vil ikke tillade fartdæmpende indgreb.
6. Projekt “Julepynt” er i gang og vil være klar til jul. Budget 5.000
7. Der er aftalt veterantræf 2 gange indtil videre, måske kommer der endnu én.
Der blev afholdt 2 træf med fin deltagelse og uden problemer.
8. Alternativ varmekilde undersøges til fælleshus. I proces.
9. Forslag til forhøjelse af lejen for fælleshuset tages med på generalforsamling 2020.
10.
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.

Ad.8.
Næste bestyrelsesmøde er 24 september 16:30 i fælleshuset.

