Referat af bestyrelsesmøde den 18. januar 2009

Til stede: Sigurd Østergaard-Andersen (formand), Eva Marie Stoltz (næstformand), Steen Hallengren (kasserer), Jørgen Christensen
(sekretær), Else Marie Høyer, Maj-Britt Seaton og .
Fraværende: Carsten Jacobsen, Mads Stærfeldt (suppleant), Annette Møller (suppleant),
Dagsorden:
1 Godkendelse af referat fra sidste møde (2/11-08)
2 Siden sidst
3 Oplæg til regnskab for 2008
4 Årsskrivelsen
5 Godkendelse af bestyrelsens forslag til vedtægter for Brolavet
6 Ansøgning til kommunen og tilladelse til opsætning af badebro
7. Hjemmesiden
8. Nye skilte
9. Eventuelt
1 Godkendelse af referat fra sidste møde (2/11-2008)
Referatet blev godkendt.
2 Siden sidst
Sigurd: Kommunen har sendt et lokalplanforslag vedr. Hulerød Kro til høring. Jørgen læser det igennem og kommer med forslag til
svar.
Sigurd vil igen skrive til kommunen om prioritering af cykelstien, efter kommunalsammenlægningen er bunken med projekter kun
blevet større - men der er kommunalvalg til november
3 Oplæg til regnskab for 2008
Steen’s oplæg blev godkendt, med en note der forklare overførslerne mellem drift og status. Grundejerforeningens regnskab viser et
overskud på 106,50. Bådelavet er særdeles velpolstret.
Sigurd skriver til de omliggende grundejerforeninger om tilskud til renovation.

4 Årsskrivelsen

Det udsendte oplæg blev vedtaget med Sigurds tilretninger.
Jørgen forsøger at finde adresserne på de ca. 55 grundejere, som vi skrev til om at blive medlem, Steen vil så sende dem
årsskrivelsen og et girokort.
Mai-britt skriver et indlæg, der nærmere redegør for brolavet.

Materialet tilstræbes gjort klat til søndag, den 1. februar hvor Sigurd, Eva og Else Marie vil samle og udsende materialet.
Bestyrelsen vedtog endvidere, at oprette en særlig konto til den stående kapital i brolavet (på minimum 20.000 kr.) mens
kontingentet til lavet regnskabsmæssigt behandles på samme måde som kontingenterne til både- og stilavet.
5. Godkendelse af bestyrelsens endelige oplæg til vedtægter for brolavet
Det udsendte oplæg fra advokat Per Therkildsen blev godkendt. Forslaget fremsættes på grundejerforeningens ordinære
generalforsamling i juli 2009.
6. Ansøgning til kommunen og tilladelse til opsætning af badebroen
Sigurd havde fundet den gamle tilladelse fra Amtet til at opsætte en badebro.
Den er formuleret så præcist til den eksisterende bro, at bestyrelsen vedtog at det var nødvendigt at fremsende en ny ansøgning til
kommunen. Jørgen skriver et oplæg til Sigurd.
7. Hjemmesiden

Mai-britt foreslog at vi udformer en ny menubar på hjemmesiden, så brugerne får lettere ved at slå op.

Steen og Mai-britt aftaler de praktiske forhold
8. Nye skilte

Mai-britt fremlagte et forslag til et nyt skilt til bådelavet, da det nuværende var nedslidt.
Bestyrelsen godkendte forslaget, skiltet skal sættes op i krydset mellem Munkerupvej og Strandgårdsvænge,
Skiltet på hjørnet af Strandgårdsvænge og Strandvejen, der er nedslidt, nedtages og gemmes, og hvis ingen protestere inden for
udløbet af 2009, smides det væk.
(Uden for referat: Bør Bådelavet ikke selv betale for skiltet?)
Mai-Britt udarbejder et udkast til et nyt skilt til afløsning af det, der står nede ved selve udsigtspladsen.
9 Eventuelt
Sigurd lovede at indhente dirigentens underskrift på referatet fra generalforsamlingen i 2008. Når det er underskrevet udsendes det
til bestyrelsen.
Munkerup, den 20. januar 2009
For referat: Jørgen Christensen

