Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2010

Til stede: Sigurd Østergaard-Andersen (formand), Eva Marie Stoltz (næstformand), Steen Hallengren (kasserer), Jørgen Christensen
(sekretær), Else Marie Høyer og Annette Møller (supl.)
Fraværende: Maj-britt Seaton (afbud) og Mads Stærfeldt
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet den 27. september 2009
2. Siden sidst
3. Oplæg til regnskab for 2009
4. Årsskrivelse
5. Intern drøftelse af oplæg til nye vedtægter for bådlavet, inden inddragelse af lavet
6. Møde med kommunen om overholdelse af deklarationer m.v.Badebro, status og fremtid v/Sigurd
7. Kystsikring
8. Arbejder på stranden
9.Eventuelt
1 Godkendelse af referat fra sidste møde den 27. september 2009
Referatet blev godkendt.
2 Siden sidst
Intet.
3 Regnskab
Steen Hallengren fremlagde det udsendte oplæg, regnskabet følger stort set forventningerne, vi har 165 betalende medlemmer.
Vi har endvidere ca. 40 der hverken har betalt i 2009 eller 2008, og da det koster porto og papir at sende materiale til dem (ca. 500
kr. pr. år.) vedtog bestyrelsen at vi dels gennemgår listen for at fjerne dem, der ikke længere bor på adressen, dels formulere et brev
til de øvrige.
4 Årsskrivelsen
Det udsendte oplæg blev godkendt med tilføjelsen af et afsnit om oprettelse af vejlav, da mange veje i området har fået frostskader i
løbet af vinteren.
5 Intern drøftelse af oplæg til nye vedtægter for bådlavet, inden inddragelse af lavet
Det udsendte oplæg blev godkendt med enkelte mindre tilretninger (vedlægges). Herefter sender Sigurd oplægget til formanden for
bådlavet, der skal indkaldes til næste bestyrelsesmøde, hvor det endelige oplæg skal vedtages, inden det skal forelægges for
generalforsamlingen.
6 Møde med kommunen om overholdelse af deklarationer m.v.
Jørgen orienterede om at en fagchef i kommunen ønskede et møde med grundejerforeningen hvor vi kan redegøre for vor
prioriteringer.
Bestyrelsen vedtog at Sigurd og Jørgen skal deltage fra foreningen. Jørgen forsøger at finde en dato.
7 Kystsikring
Sigurd vil kontakte Inga Flemmer for at undersøge om beboerne på Grøndahlsvej har planer om evt. at søge at sikre deres skrænt.
8 Arbejder på stranden til foråret
Bænkene på udsigtspladsen skal slibes og olieres og rækværket skal males, det kan gøres i f m. den årlige arbejdsdag på stranden,
som holdes søndag, den 2. maj kl. 10.
Inden vi igangsætter rydningen af roserne på arealet hen imod åen, vedtog bestyrelsen at bede Evas bror om at udarbejde en
oversigt over mulighederne på hele 1A.
9 Eventuelt
Den 21. marts samles materialet til udsendelsen. Tid og sted blev ikke afklaret på mødet.
Munkerup, den 9. marts 2010

For referat: Jørgen Christensen

