
Referat af bestyrelsesmødet d. 6. februar 2019. 
  
Afbud:   
Ingen  
  
Dagsorden:  
1: Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt  
  
2: Nyt fra:  
A: Formanden:  
Intet  
  
B: sekretæren:  
Fjorddagene bliver på Langø den 1. sep. 2019 og vi er ved at samle trådene til denne dag.  
  
C: Sekretariatet:  
Der er rift om bådpladserne og især efter at Albuen er blevet delt i to. Det er på nuværende tidspunkt ikke 
muligt at køre til Albuen, hvorfor der skal sejles. 
  
D: Kassereren:  
Regnskabet er revideret og klart til generalforsamlingen.  
   
E: Aktivitetsudvalg:  
Til generalforsamlingen bliver bespisningen 3 stykker smørrebrød til 80 kr., som skal forudbestilles Der 
sendes særskilt indkaldelse mv.  
Der bliver fællestur til Spodsbjerg den 29.-30. juni 2019. 
Standerhejsning bliver den 7. april 2019 kl. 12.00.  
Arbejdsdag bliver 23. marts 2019 kl. 8.00, hvor vi starter med morgen kaffe. Der sendes ligeledes særskilt 
indbydelse.  
  
3: Bro  
Det bliver desværre ikke til noget da projektansøgningen til friluftsrådets pulje ikke kan overstige kr. 
500.000. Vores tilbud omkring ”Broen rundt” lød på omkring 1 mill. Vi har beskrevet projektet, så vi vil 
løbende holde øje med nye puljemidler som bliver udbudt og som kan rumme vores projekt.  
  
4. Generalforsamling  
Generalforsamlingen er fastsat til den 10. marts 2019 kl. 10.00. Som nævnt tidligere kan der købes 
smørrebrød, 3 stk. for 80 kr. Der sendes indkaldelse til medlemmerne med bilag. Vi har pt. kun en 
suppleant i bestyrelsen, hvorfor alle aktive medlemmer opfordres til at tænke over, om det kunne være en 
mulighed at stille sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Der vil være bindende tilmelding seneste den 4. 
marts 2019. 
  
5: Hjemmesiden  
Britt Walbum vil fremadrettet administrere og opdatere vores hjemmeside.  
  
6: Grøn ordning  
Der er desværre intet nyt i sagen, dem som skal levere og opsætte legepladsen har rykket kommunen for 
svar ang. byggetilladelse, men har endnu ikke fået tilbagemelding.  
De nye borde/bænke sæt er bestilt og er ved at blive produceret.  
Det er besluttet, at Jan Sørensen og Michael Andersen måler op til det nye hegn en af dagene, herunder at 
bestille materialerne som skal anvendes. Dette ligeledes i forbindelse med det nye 
aktivitetsområde/legeplads.  
  
  



7: Eventuelt  
Det nye vejbump som er lavet indtil Bådelauget er utroligt højt og det er ikke blevet mindre efter 
højvandet, idet der nu er huller omkring det. Flere biler har besvær med at komme over uden bilen støder 
på med undervognen. Der blev drøftet forskellige muligheder, herunder evt. at man støber omkring det, for 
at gøre det mere skånsomt at passere.  
 
   

Næste møde 6. marts 2019 


