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Dagsorden/referat fra bestyrelsesmøde i Virksund Borgerforening
Mødet afholdt

29/4 -2019 kl. 1630-1800

Til stede
Afbud

Pkt.

Dagsorden/referat

1

Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde og
generelle emner
Udestående anliggender fra tidligere
bestyrelse herunder årsregnskab 2018.
Økonomistyring fremadrettet.

Revision

Aktion

Status

Preben er i gang med at revidere
regnskabet for 2018, og det
forventes tilendebragt i maj
måned.
Revideret regnskab vil blive
fremlagt ifm. borgermøde.
Preben kontakter revisor for
fremadrettet revision. Cvr. register
tilrettes. Aktion Preben.
Lone tager kontakt til ny
webudbyder for opdatering af
borgerforenings hjemmeside.

Preben fremlagde
det færdige
regnskab for
2018.
Balancen
stemmer på
kroner og ører.
Svend Erik
gennemgår
posteringerne for
evt. bedre
opdeling af
udgifter.

Hjemmeside

Prisen er ca.
5.000 for ny
hjemmeside.
Arbejdet
igangsættes
snarest.

Hjertestarter
Preben hjemtager tilbud på
udvendigt skab til hjerterstarter.

Leo kontakter
Hans Korsgaard
for evt. fælles
hjertestarter ved
campingpladsen.

Administrationsgrundlag og takstblad

2

3

4

Kræmmermarkedsudvalg
Vagtplaner
Lukketider
Annoncering
Økonomi

Vagtplaner for
kaffestue,
parkering,
tombola og musik
er lavet.
Leo undersøger
lukketider for
slæbested ifm.
kræmmermarked

Aktivitetsudvalg
Støtte til borgermøde?
Udflugt til Fur
Brug af toiletter

Aktivitetsudvalget
står for kaffe og
kage til
borgermødet den
15 maj kl 19:00
Brug af
fælleshuset tages
op på
borgermødet.

Broudvalg
Takstblad tilrettet
Aftale for leje af bådplads tilrettet

5

Flag udvalg

6

Økonomi

Tilrettet takstblad
og aftale for leje
af bådplads
godkendt.
Leo indkøber ny
vimpel.

Bestyrelsen vil opstille fælles
retningslinjer for økonomistyring i
forhold til udvalgene.

Endelig afklaring
af
borgerforenings
status afklares
inden
borgermøde.

15 Maj kl. 19:00 i fælleshuset.
Vi beder Kield tage kontakt til
aktivitetsudvalget om hjælp til
afholdelse af borgermødet – kaffe
og kage.

Agenda laves på
bestyrelsesmødet
8 maj.

Bestyrelsen undersøger, om der er
40 års jubilæum i år. Formanden

Der er fundet
dokumentation
for at Virksund

Borgerforeningens status?

7

8

Borgermøde - værdidebat

Eventuelt

overtager borgerforeningens
mailkonto i fælleshuset.

9

Fastsættelse af dato for næste møde

8/5 16:30 i fælleshuset.

Lone Træholt
Formand

Borgerforening
blev etableret 26
april. 1979.
Dette vil blive
markeret på
festlig vis.

