Referat af bestyrelsesmøde den 26. april 2009

Til stede: Sigurd Østergaard-Andersen (formand), Eva Marie Stoltz (næstformand), , Jørgen Christensen (sekretær), Else Marie
Høyer, Maj-britt Seaton, Annette Møller (sup) og Knud Dyring (formand for bådelauget) .
Fraværende: Steen Hallengren (kasserer), Else Marie Høyer, Carsten Jacobsen, Mads Stærfeldt (suppleant), Annette Møller
(suppleant),
Dagsorden:
1 Godkendelse af referat fra sidste møde
2 Siden sidst
3 Økonimo, betaling af kontingent
4 Badebro status
5 Arbejder på stranden
6 Trafik
7. Bådelauget
8. Planlægning af Sct.Hansbåle
9. Eventuelt
1 Godkendelse af referat fra sidste møde (18/1-2009)
Referatet blev godkendt.
2 Siden sidst
Intet nyt.
3 Økonomi, betaling af kontingent
Der er indkommet 37.000 kr. i kontingenter, så der skal udsendes 75 rykkere sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Der udestår to Rentokil regninger (1. og 2. kvartal, men hvis de ikke udfører bekæmpelse i år, vil vi som udgangspunkt ikke betale.
Vi har haft 149 besøgende på hjemmesiden.
4 Badebro
Der er tre forhindringer for etablering af en bådebro

1. Godkendelse fra kommunen

2. Tilsagn fra en sponsor

3. Indbetaling af 20.000 kr. som stående kapital
Ad. 1 Kommunen behandler vor ansøgning i maj, vi har gode chancer for en godkendelse
Ad. 2 Når godkendelsen foreligger, skal sponsoren have en frist på ca. 14 dage til at give bindende tilsagn
Ad. 3 Hvis både 1 og 2 er opflydt, skal der igangsættes en kampagne over for medlemmerne om indbetaling af den stående kapital,
men i givet fald kan det ske på et konkret grundlag.
Der er indbetalt 3.000 kr. til kapitalen og der er givet tilsagn om yderligere 9.000 kr. Hvis de sponsorer der har indbetalt beløbet
ønsker det, skal indbetalingerne tilbagebetales.
5. Arbejder på stranden
a. Arbejdsdag på stranden den 3. maj
Opgaver: renderne renses, skrald indsamles, bevoksningen langs stien klippes, bjørneklo-planterne rodstikkes,
Niels Østergaard fjerner hybenroser bl.a. foran bådene og jævner området neden for skrænten med maskine.
b. Til næste år skal vi prøve at rydde hybenroserne og småtræerne til højre for bådene, hen imod åen. Sigurd nævner planen i
beretningen.
c. Bestyrelsen besluttede at indkøbe 3 nye borde/bænke-møbler (a ca. 1.200 kr.), samt at sætte det ene af de to nuværende i stand

og fjerne resterne af det anden
d. Sigurd oplyste, at kommunen ser på redningsstationen
6. Trafik
Sigurd vil rykke kommunen for svar vedr. etablering af cykelstien, det er nu lige før kommunalvalget vi har en chance for at presse på
over for kommunen.
7. Bådelav
Knud Dyring havde ingen ønsker om at få udarbejdet nye vedtægter for lavet.
Der var enighed om, at lavet skal beholde 4 gæstepladser på nabogrunden, og at antallet af både på matr.nr. 1A skal reduceres med
et par både, således at de yderste bådpladser mod åen sløjfes.
I realiteten er det et meget begrænset antal både, der bruges. De fleste kommer slet ikke i vandet.
Skilterammen vedr. bådelavet ved Munkerupvej/Strandgårdsvænge skal renoveres (Sigurd) og standeren oppe ved Strandvejen er
fjernet.
8. Sct. Hans
Sct. Hans aften falder i år på en tirsdag (23/6)
Sigurd sørger for tilladelse fra kommunen, samt indkøb af brænde og opsætning med maskinkraft, vi skal bruge et par frivillige til
finpudsning af bålet den 21. juni.
Oprydning gennemføres den 28. juni.
Samtidig aftaltes det at vi holder generalforsamling den 19. juli med fest om aftenen den 18.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7. juni hos Mai-britt.
9 Eventuelt
Intet.
Munkerup, den 10. maj 2009
For referat: Jørgen Christensen

