
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde afholdt 1 0. april 2019 hos 
Tine Corse 

 

Tilstede var hele bestyrelsen undtagen Morten Rasmussen. 

 

 

 

1. Afgang af formand 

 

Lars Kilhof meddelte, at han afgik som formand. 

 

Jørgen Petersen blev valgt som formand. 

Michael Vitell blev valgt som næstformand. 

Jeanet blev valgt som kasserer på generalforsamlingen. 

Tine blev valgt som sekretær. 

 

Vejudvalget består af: 

 

Jørgen Petersen 

Michael Vitell 

Lars Kilhof 

 

Badebroudvalget består af: 

 

Claus Christensen 

Jørgen Petersen 

Mads Simonsen 

 

 



Strandudvalget består af: 

 

Kirsten Elmøe  

Morten Rasmussen 

 

Claus er stadig villig til at være webmaster. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

 

Hartvig har aflyst 1 års gennemgangen af vejene i morgen, og han ville vende tilbage med 
en ny dato. 

, 

Lars meddelte, at han havde set i vedtægterne, at der var lidt rod i, hvad der skulle vælges 
af bestyrelsesmedlemmer, så det skulle vi lige have tilrettet. På samme måde syntes han 
også, at vi skulle have tilføjet i vedtægterne, at der ikke må lægges sten i græsrabatterne 
på samme måde, som der ikke må henstilles campingvogne mm. 

 

Dette kigger vi på til næste bestyrelsesmøde. 

 

3. Meddelelser fra kasserer. 

 

Der er sendt ny forbrugsopgørelse. 

 

De bestyrelsesmedlemmer, der får mere end 2.000 kr. i honorar, skal nu selv indberette 
det som B-indkomst. Jeanet sender en vejledning rundt. 

 

4.  Årshjul 2019/2020  

 

Tine får lavet et nyt årshjul med datoer og sender rundt. 
 

 



5. Evt. 

 

Det blev besluttet, at vi, i forbindelse med strandrensningsdagen, får efterset 
gyngestativet, da det ikke har det så godt, og evt. sætte et nyt op. 

 

Jørgen køber et gavekort til Terry på 500 kr. til Bauhaus, som tak for hjælpen med beslag 
mm. til badebroen, og et gavekort til Inger til Waves, som tak for al hendes tid i 
bestyrelsen. 

Michael køber et par flasker vin til Mathias, der var dirigent. 

 

Kirsten spurgte, om hun måtte spørge en tømrer, om det var muligt at få lavet et ekstra fag 
til badebroen, så man evt. kunne få en bænk sat op yderst. Det blev aftalt, at det måtte 
hun godt, men det var ikke sikkert, at den nuværende badebros konstruktion kan fungere 
til dette. 

 

Der blev spurgt ind til de stadig manglende hajtænder på Ahornvej/Klintegårdsvej, og 
problemet er, at det faktisk er kommunens del af vejen, og de har ikke rigtig gjort noget 
ved det. Vi blev enige om, at vi beder Pankas om at lave hajtænderne, når vi har 
gennemgang af vejene. 

 

 

Referent: Tine Corse. 


