Referat af bestyrelsesmøde den 7. september 2014

Til stede:
Alan Nielsen, Glen Volkers, Per Therkildsen, Eva Marie Stoltz, Jørgen Christensen, Else Marie Høyer, Ole Kaae
og Lone Christensen (suppleant)
Afbud: Jeanna Olsen (suppleant) John Christensen (formand for bådelavet)
Dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra møderne 31/5 og 20/7 2014
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Beslutning vedr. havkajakker
5. Opfølgning på tidligere beslutninger
6. Nye opgaver
7. Hvervekampagne af nye medlemmer
8. Jubilæum 2017 - indledende tanker
9. Telte og stole
10
Hjemmesiden
.
11
Evaluering af sommerfesten og generalforsamlingen
.
12
Næste møde
.
13
Eventuelt
.

Ad. 1 Godkendelse af referaterne fra møderne den 31.05.14 og 20.07.14
Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 2 Nyt fra formanden
Kommunen har indbudt til en ny stranddag den 20. september, da vi selv har ryddet stranden op, har vi ikke
interesse i at deltage.
Alan forelægger referatet fra generalforsamlingen til godkendelse hos dirigenten Sigurd Andersen.
Per påtog sig at kontakte en landmåler for at få klarhed over ejerforholdene på stranden.
Ad. 3 Nyt fra kassereren
Per oplyste at vi nu har 152 betalende medlemmer, det er noget under målet.
Vi skal rykke de ca. 15 medlemmer, der betalte sidste år men som nu er i restance, en sidste gang. Per spørger
Jeanna om hun vil skrive teksten (ny indgangsvinkel)
Vi har ikke bedt de omliggende grundejerforeninger om bidrag til renovation i år. Alan påtog sig opgaven.
Ad. 4 Beslutning vedr. havkajakker (med en repræsentant fra bådelavet)
Da John var forhindret i at deltage vedtog bestyrelsen at godkende bådelavets forslag vedr. havkajakker.
Samtidig ser bestyrelsen frem til at få en dialog med bådelavet om forholdene på stranden på de kommende
bestyrelsesmøder.
Ad. 5 Opfølgning på tidligere beslutninger

Reparation af høfderne mm: Alan oplyste at det var svært at få det firma vi havde
aftale med om at udføre opgaven. I stedet kontakter Alan Nordkysten for at få høfderne repareret inden
efterårsstor-mene. Opgaven har højeste prioritet.
Når vi alligevel har maskinen nede på stranden, skal vi forsøge at jævne stenene foran bådene samt at få fjernet
de hybenroser, der nu breder sig ind på vort område fra nabogrunden samt bevoksnin-gen der ligeledes breder
sig fra skrænten ind på arealet.
Renovation på strand/nyt affaldsstativ: Renovationen fungerer fint, Willy bærer poserne op og sætter nye poser i
mens Alan lægger nye poser ned i kassen ved udsigtspladsen. Hvis der opstår behov for det, kan vi købe en lille
boks, som renovationen kan lægge de nye poser i.
Vedligeholdelse af 1A (stranden) og 3N (sti og trappe)/køb af buskrydder: Willy er i gang og buskrydderen er købt.
Willy skal instrueres i at vedligeholde stien og trappen løbende gennem hele sæsonen næste år.
Oprydning på stranden (drivtømmer): Alan beder kommunen om at hente drivtømmeret.
Etablering af grill plads: Bent Larsen er i gang med grillen, den forventes at komme til at koste 5-6.000 kr. Den
skal være klar til foråret.
Ajourføring af medlemsoversigten: Alan oplyste, at han er i gang med opgaven. Lone påtog sig at kontakte
vandværket for at få en oversigt over navne og adresser i området.
Ad. 6 Nye opgaver
Nyt grus på stien/grus til vejlav. Til foråret skal der nyt grus på stien, tanken om at tilbyde at tage grus med til
Strandgårdsvænge og Munkerupvej opgives, der de ikke har dannet vej lav.
Arbejder på skrænten: Eva Marie kontakter LK-gruppen for at indhente et skriftligt tilbud på oprydning på
skrænten inkl. bortkørsel. Efterfølgende skal Eva Marie tale med Willy om han vil påtage sig at vedligeholde
skrænten.
Tilkørsel af sand på stranden neden for udsigtspladsen: Der var generelt stemning for at bevare de sidste rester
af den naturlige strandeng neden for stien. Eva Marie og Glen udarbejder en plan for området omfattende
placering af grillpladsen, placering af borde/bænke og eventuelt tilkørsel af sand.
Nye borde på stranden: Der indkøbes 2 nye borde/bænke til erstatning for de to, der er udtjente.
Else Marie og Lone påtog sig at finde frem til nogle solide borde/bænke.
Ad. 7 Hvervekampagne af nye medlemmer
Bestyrelsen tilsluttede sig et forslag fra Alan om at lave en indvielse af grillpladsen mm. og invitere alle i vort
område, medlemmer som ikke medlemmer, til indvielsen – foreløbig dato 23.maj 2015.
Vi skal arbejde videre med planen på de kommen de møder.
Ad. 8 Jubilæum 2017 – indledende tanker
Alan redegjorde for en ide om at få skrevet foreningens/områdets historie for de forløbne 75 år. I den forbindelse
skal vi finde en journalist el. lign.
Ad. 9 Telt og stole – lejekontrakt
Teltet blev beskadiget under en storm, mens det var udlejet. Lejeren må betale for reparationen, men fremover
skal vi have skrevet en lejekontrakt. Per påtog sig opgaven.
Ad. 10 Hjemmesiden
Siden skal ajourføres bl.a. med et kort over hjertestartere i området. Glen påtog sig opgaven, der også skal
indeholde ”koden” på stranden til brug for sø redning.
Ad. 11 Evaluering af sommerfesten og generalforsamlingen (Nyt punkt ift. den udsendte dagsorden)
Begge forløb fint i pragtfuldt vejr, Alan efterlyste flere fælles aktiviteter til festen.
Ad. 12 Næste møde
Mødet holdes den 23. november hos Else Marie.
Ad. 13. Eventuelt
Intet.
Munkerup, den 9. september 2014
For referat: Jørgen Christensen

