Referat af bestyrelsesmøde afholdt 26. september 2018 hos Tine Corse
Tilstede var hele bestyrelsen undtagen Kirsten Elmøe og Lars Kilhof

1. Godkendelse af referat fra sidst.

2. Orientering om vejsagen.

Idet at Lars Kilhof ikke var til stede ved mødet, kunne vi ikke få flere oplysninger mht.
vejsagen, idet han ligger inde med oplysningerne. Det blev forsøgt at kontakte Lars, idet
ingen havde hørt fra ham, men der var optaget.

3. Nyt fra kassereren:

Der er intet sket mht. at finde en ekstern bogholder, idet at Jeanet pt. er syg og ikke har
overskuddet, og der har ikke været aftalt møder med nogen.

Snerydning og vedligeholdelse af veje har overskredet budgettet, men der er stadig
overskud på kontoen.

4. Strandudvalget

Der er stadig ikke sket noget med borde og bænke, da Morten har måtte finde en ny
tømrer at alliere sig med, og nu er det blevet for sent, så vi venter til foråret.

Der er en del træer, der er døde i sommeren, hvorfor Kirsten via mail har spurgt ind til, om
der skal plantes nye. Dette ses der ikke behov for, idet der er så meget bevoksning i
forvejen.

Der var væltet et stort træ i stormen Knud på Nordgrunden, og det var væltet ind på
kommunens grund. Det er dog allerede blevet fjernet, og vi regner med, at det er
kommunen, der har gjort det.

5. Badebroudvalget

Der er sendt mail ud om, at badebroen skal op søndag d. 30/9, og pt. er der 3-4, der har
meldt tilbage om, at de kommer. Claus prøver at sende en rykkermail for at få mere
manpower.

6. Hjemmesiden

Intet nyt

7. Evt.

Gartneren går nu videre med grave- og tilsåningsarbejderne på alléen. Buske bliver
plantet ultimo uge 44. 7 af træerne har lidt tørkedøden, og de bliver udskiftet.

Ordensreglementet blev ikke gennemgået, idet Lars Kilhof ikke var til stede.

Næste møde er d. 13/11-18 hos Jeanet.

Referent: Tine Corse.

