Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2008

Til stede: Sigurd Østergaard-Andersen, formand, Eva Marie Stoltz, næstformand, Steen Hallengren, kasserer, Jørgen Christensen,
sekretær, Annette Møller, Else Marie Høyer, Maj-Britt Seaton og Carsten Jacobsen.
Fraværende: Mads Stærfeldt (supl.)
Dagsorden:
0 Godkendelse af referat fra sidste møde (13/4-08)
1 Regnskab, revideret
2 Orientering omkring badebro
3 Indkaldelse til generalforsamling
4 Forslag til generalforsamling
5 Aftaler om udsendelse
6 Eventuelt
0 Godkendelse af referat fra sidste møde (13/4-08)
Referatet blev godkendt.
1 Regnskab, revideret
Steen Hallengren orienterede om at regnskabet var revideret og underskrevet af revisorerne. Bestyrelsen underskrev regnskabet.
Steen sørger for kopier af regnskabet til indkaldelsen til generalforsamlingen + labels og girokort til de medlemmer der endnu ikke
har betalt, inkl. de 6 nye fra hvervekampagnen
2 Orientering om badebroen
Sigurd orienterede om sponsoren nu er indstillet på at vente til næste år med broen, der vil komme til at koste ca. 165.000 inkl.
moms i 2008 priser.
Broen bliver i givet fald 25 meter lang, lavet af træ og stationær (den skal ikke tages ind om vinteren)
På generalforsamlingen skal bestyrelsen stille forslag om en bemyndigelse til at modtage en sådan bro uden udgift for foreningen,
men samtidig skal foreningen påtage sig at stå for vedligeholde af broen inden for rammerne af foreningens økonomi.
Kommer der f.eks. betydelige skader på broen efter en isvinter, har foreningen ikke umiddelbart midler til en reparation.
For dels at skaffe midler til vedligeholdelsen udover kontingentet til foreningen og dels for at aflaste bestyrelsen skal der etableres et
brolav, med et årligt kontingent, der skal stå for de praktiske opgaver vedr. broen. Jørgen skriver vedtægter for lavet.
Som aftalt på sidste møde skal kommunen informeres om vore planer vedr. den nye bro inden etableringen, så vi undgår
efterfølgende problemer, selv om vi har en tilladelse fra amtet om reetablering. Det vil være uholdbart at investere et så stort beløb i
et projekt, der risikerer at blive underkendt.
3 Indkaldelse til generalforsamling + punkt 4 og 5
Oplæg til indkaldelsen blev gennemgået og tilrettet.
Steen påtog sig at oprette og vedligeholde en e-mail liste, så vi kan orientere interesserede medlemmer løbende.
6 Eventuelt
Sigurd orienterede om, at Rentokil havde strammet sig an, de har gennemført sprøjtning i maj og de vil endvidere sprøjte i juli og
august. Kontrakten udløber i 2008.
Sigurd bestiller Henning til at rydde stien på matr. 3N (fra Bakkevangen) og hybenroserne bag bådene.
Munkerup, den 12. juni 2008
For referat: Jørgen Christensen

