Referat af bestyrelsesmøde den 27. september 2009

Til stede: Sigurd Østergaard-Andersen (formand), Eva Marie Stoltz (næstformand), , Jørgen Christensen (sekretær), Else Marie
Høyer, Annette Møller (sup)
Fraværende: Steen Hallengren (kasserer), Maj-britt Seaton, Mads Stærfeldt (suppleant)
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1 Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. juni 2009
Referatet blev godkendt.
2 Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig med Eva Marie Stoltz som næstformand, Steen Hallengren som kasserer og Jørgen Christensen som
sekretær.
Desuden indtræder suppleanten Mads Stærfeldt i bestyrelsen på den ledige bestyrelsespost, der ikke blev besat på
generalforsamlingen.
3 Siden sidst
SØA orienterede om at bådelavet havde spurgt om tilladelse til at anbringe er rør i strandkanten, så bådene vil kunne trækkes ned til
vandet af en person, ved hjælp af spillet. I dag kræver det mindst 2 personer for at få en båd i vandet.
Bestyrelsen er positiv over for ideen, men da myndighederne ikke tillader etablering af nogen former for faste installationer på
stranden og da røret ikke må udgøre nogen gene eller fare for færdslen på stranden, vedtog bestyrelsen at anmode bådelavet om et
konkret oplæg, som kan behandles på et kommende bestyrelsesmøde.
Formanden havde i øvrigt henvist lavet til selv at få fjernet den båd, der er drevet i land, og nu ligger på matr. 1A.
Bestyrelsen besluttede at tage i mod tilbuddet om at få fældet de to træer på skrænten, der tager udsigten.
Samtidig skal kassereren sikre, at vi er tilstrækkeligt forsikret via den lovpligtige ansvarsforsikring (antallet af timer vi betaler for at
være dækket).
4 Foreløbigt regnskab
Regnskabet følger i store træk budgettet, der er i øjeblikket 159 betalende medlemmer.
5 Referat fra generalforsamlingen, herunder opsamling på handlingspunkter
Det udsendte materiale blev godkendt med enkelte mindre tilretninger. Handlingspunkterne tages op på de kommende møder.
6 Badebro, status og fremtid
Status på badebroen havde ikke ændret sig siden generalforsamlingen, men kun en person har bedt om at få sin indbetaling retur.
Bestyrelsen er fortsat positiv over for etablering af en badebro, og vi har vedtægterne og den stående kapital på plads, men vi har
hverken kommunens tilladelse eller anskaffelsessummen.
Efter den store indsats der er gjort for at skaffe nye sponsorer kan bestyrelsen ikke se hvordan vi skal kunne rejse de ca. 85.000 kr.
der kræves til opførelsen.
Med hensyn til kommunens tilladelse må vi afvente hvad der sker omkring sandfodringsprojektet på kysten, da det må få stor
betydning for kommunens behandling af en evt. ny ansøgning.
7 Bådelav, herunder nye vedtægter, gæstepladser og gæstemedlemmer
Jørgen Christensen henviste til at bådelavet tilsyneladende intet har gjort for at efterleve bestyrelsens beslutning fra i foråret om at

indskrænke antallet af både på matr. 1A, ligesom der fortsat ligger både/trækvogne i vandkanten i sommerperioden.
På den baggrund foreslog han, at der udarbejdes et nyt sæt vedtægter for bådelavet, der tydeligt præcisere bådelavets ansvar og
forpligtigelser.
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, og Jørgen Christensen udarbejder et udkast til nye vedtægter, der skal drøftes på et møde til
foråret, hvor formanden for bådelavet også vil blive indbudt.
8 Orientering om henvendelsen til kommunen vedr. byggetilladelser
Jørgen Christensen henviste til de to breve til kommunen, der var vedlagt indkaldelsen, og oplyste at vi ikke har modtaget noget svar
på det andet brev endnu.
9 Henvendelse vedr. mulighed for kystsikring nord for matr. 1A
Et medlem har rettet henvendelse til bestyrelsen om mulighederne for at kystsikre skrænten hen imod Munkeruphave. Når vi
modtager kopi af korrespondancen, vil vi rette henvendelse til kommunen for at få oplyst hvilke muligheder lodsejerne har iht. loven.
10 Arbejder på strand
Bestyrelsen vedtog at holde en arbejdsformiddag på stranden søndag den 11. oktober fra 10 til 12
Udover oprydning er det hensigten at drøfte de kommende arbejder på stranden.
11 Eventuelt
Sigurd Østergaard-Andersen foreslog at bestyrelsen fik dækket deres udgifter til blækpatroner, papir og lignende.
Der var fuld enighed om, at bestyrelsen skal have sådanne udgifter refunderet.
Munkerup, den 9. oktober 2009
For referat: Jørgen Christensen

