Bestyrelsesmøde den 28 oktober 2019 i Fælleshuset.
Tilstede var: Preben Møller, Leo Bertelsen, Kjeld Møller og Svend Erik Lægaard (referent)
Afbud: Lone Træholt.
Dagsorden:
1. Kræmmermarkedsudvalg.
2. Aktivitetsudvalg.
3. Broudvalg.
4. Flag udvalg.
5. Fælleshusudvalg.
6. Eventuelt.
Bogholderi
Årets Landsby
Venteliste og passive medlemmer
Webmaster
Højtvandssikring af fælleshus
Lys over jollehavn.
”SVANEN”
7. Næste bestyrelsesmøde.

Ad.1.
Husk tilmelding til hjælperfest senest 3 november til Edith Jensen på 3121 9842.
Festen er den 9 november 18:00. i Havnecaféen.
Ad.2.
Stor tak til aktivitetsudvalget, som leverede en fantastisk flot afvikling af Virksund Borgerforenings 40 års
jubilæum.

Ad.3
Arbejdsweekenden forløb som planlagt.
Der blev spulet rør ned til sikring af bro og y-bomme.
Samtidig blev der lagt fliser ved indkørsel til fælleshus, så det nu fremstår flot og tørt.
Dagen sluttede med stegte ål, sponsoreret af Svend Erik Andersen, lækker tilberedt af Anni Nørskov.
Ad. 4
Leo har fået 15 nye flagstænger hjem, sat snor og top på alle og kørt dem ned til de andre på vognen. De
skal fremover bruges fra Skipperkroen og hen til Lystbådehavnen, så vi i alt har 45 flag klar til festlige
lejligheder. Rør til de sidste 15 flag vil blive gravet ned snarest.
”Julepyntudvalget” vil i december måned bruge rørene til Virksund Juleudsmykning.
Flot testjuletræ blev fremvist til jubilæet.
Ad.5
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.
Borgerforeningen har fået postkasse hængt op på Fælleshusets gavl.
Foruden rudekuverter er ris, ros og gode idéer velkommen.
Preben Møller har indsendt ansøgning om LAG tilskud til renovering af fiskekutteren, Svanen.
Forventet svartid ca. 2 mdr.
Jørgen Pedersen har lovet, i vinterens løb, at fremstille stakit og låge til opsætning mod gammel beddingsplads.
Leo vil køre forbi og male, så det hele kan sættes op til foråret, fiks og færdig. Flot!
Skab til hjertestarter er hængt op på gavlen af fælleshuset. Hjertestarteren bliver snarest flyttet ud i skabet af
Højslev El. I får alle besked pr. mail når hjertestarteren ER flyttet!!!

Ad.6
Bogholderi:
I forbindelse med færdiggørelse af nyt regnskabsprogram og omlægning af alt bogholderi, har bestyrelsen
lavet aftale med Gerda Pedersen, om at blive tilknyttet, som ekstern bogholderihjælp.
Bogholderidelen er tæt på at være ajourført, så vi inden længe har det fulde overblik over økonomien i
detaljer.

Årets Landsby:
Bestyrelsen har besluttet at deltage i kampen om at blive årets landsby 2020. Det kræver en hel del
fodarbejde, som vi selvfølgelig er parat til. Vi mener, at vi med alle de nye positive tiltag og samarbejde
foreningerne imellem, har en realistisk chance for at vinde. Der lægges vægt på at kunne løfte i flok, skabe
bæredygtig udvikling og fremvise klare resultater. Ansøgningsfrist 9 december.
Præmien er på 150.000 kr.
Venteliste og passive medlemmer:
I øjeblikket står der 6 personer på venteliste til Virksund Borgerforening. 2 af de 6 er passive medlemmer
mens de sidste 4 personer ikke er medlemmer. Der kan gå flere år før der er plads.
Bestyrelsen har besluttet at tilbyde dem på venteliste passivt medlemskab, så de kan blive en del af
fællesskabet allerede nu.
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring på den kommende generalforsamling.
Preben Møller udfærdiger forslag til ændringen.
Passive medlemmer har samme rettigheder og pligter som aktive medlemmer, men de har ikke stemmeret
ved generalforsamling.
Webmaster:
René Bertelsen har takket ja til fremover at være webmaster på vores nye hjemmeside.
Alle rettelser til hjemmesiden bedes dog meddelt Svend Erik Lægaard.

Højtvandssikring af fælleshus:
Der ligger fyldte sandsække klar i Lund, mange, rigtig mange og de er tunge, rigtig tunge.
Vedhæftede link illustrerer rigtig godt, hvor enkelt og effektiv højtvandssikring kan laves.
Vi undersøger prisniveau og beslutter derefter, om det er noget vi skal investere i.
http://www.floodgateireland.com/MajorFlood.htm

Lys over jollehavnen:
Den store projektør bliver skiftet ud med en LED projektør. Den vil fremover køre på en timer, så den altid
vil være tændt, når det er mørkt. Dog ikke om vinteren (december, januar og februar) og når der ikke er
både ved broen.
Prisen er nogle få kroner i døgnet og vi tror og håber det er en effektiv tyverisikring.
Vi påtænker at installere en sirenealarm, som går i gang, hvis lyset afbrydes.
Projektøren vil lyse sammen med de 4 standerlamper, der står på den gamle færgebro.
”SVANEN”
Virksund Camping har overdraget ”Svanen” til Virksund Borgerforening pr. 1 oktober 2019.
De 5.000kr som der følger med, afregnes ifm. køb af maling.
Kutteren er bygget i Vejle formodentlig omkring 1958 og blev navngivet VE 108.
Freddy købte den i 1970 for 14.000kr.
Yderligere oplysninger/billeder modtages med tak.
Vi vil nemlig gerne lave en infotavle, som fortæller om kutterens rejse fra Vejle til Virksund.

Ad.7.

Næste bestyrelsesmøde er 25 november 19:30 i fælleshuset.

