
Referat

Bestyrelsen: Afbud fra:

Formand : Allan Ernst

Kasserer : Kirsten Marcussen

Medlem : Bjarne Jørgensen

Suppl. : Trine Vanner

Web ansvarlig : Iben Ernst

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde Referatet godkendes.

2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig. Kirsten er kasserer og Bjarne 

medlem.

3. Planlægning af strandrensning

Strandrensning bliver lidt anderledes i år. Vi afslutter ved HansErik 

som er vært med et let traktement da han fylder 60 år. 

Gribetænger ligger ved Kirsten, som kommer lidt senere grundet 

arbejde, derfor aflevere hun dem til Allan. Allan medbringer 

sække. Invitationer er lavet. Kirsten deler ud.

4. Planlægning af Skt. Hans

Allan kan nok ikke deltage da han er ude at rejse. Vi bliver enige 

om at nærmere detaljer skal aftales med Bjarne og så må div 

arbejdsopgaver uddeles efterfølgende. Der skal inden Skt. Hans 

være styr på borde og stole, invitation, HEKS, antal grill ? Indkøb 

af kul, printes sange og at man selv skal medbringe fakler. Allan 

kontakter Egon vedr. afhentning af brænde i skoven.

5. Badebro

Der er sendt mail til kommunen. Der bliver ikke sat bro op før der 

er godkendelse hertil. 

6. Kort ref. af kommunalplansmøde

Kirsten og Allan deltog. Der blev bl.a. diskuteret punkter som 

internet og mobildækning i området. Ytret ønske om skiltning 

med hjorte på vejen i stedet for 10 tons skilte.

7. Økonomi (Kirsten)

Kort gennemgang af økonomien, som ser sund ud. Medlemskab 

af Nygård er betalt. Kirsten køber et par flasker vin til Fægteborg, 

som tak for hjælpen med indsamling af medlemskontingent. 

Tilskud fra kommunen er endnu ikke kommet - Iben rykker da 

hjemmesiden har været afmeldt.

8. Hjemmeside (Iben)
Kort gennemgang af mødet med Infoland den 13. maj. 

Hjemmesiden er nu kommet i gang og alle som har forslag til 

hjemmesidens indhold kan kontakte Iben. 

9. Rulleplan Rulleplanen gennemgået og revideret.

10. Evt.

Dato for næste møde : Er den 4. november på Strelbjergvej 6. Kirsten medbringer kage.

Møde dato : 27/05 13 Kl. 19:30 Mødes ved Allan


