Referat bestyrelsesmøde den 11.januar.2020

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kaffe kl. 14.30
Siden sidst
Økonomi: regnskab/budget
Skilte
Stolper v/parkeringsplads
Renovationsspande
Dræn
Legeplads: Investeringer/sponsorbidrag
Fremtidige bestyrelsesmedlemmer
Aftale næste møde
Evt.
Møde med Flemming kl. 17.15
Middag med ægtefæller

Ad. 1

Vi startede med kaffe.

Ad. 2

Hjertestarter er nu flyttet ned til John og Kirsten.
Der har været et enkelt ikke så alvorligt vandproblem på Hannesvej. Huset ligger meget lavt.
Skilte er blevet malet og opsat.
Sti ned til fjorden – spørgsmål om trin (under møde med Flemming)
Hjertestarterkursus er afholdt med 35 deltagere og det var en rigtig god dag.

Ad. 3

Økonomi – regnskab og budget godkendt

Ad. 4

Annita laver forslag til skilte med retningslinier i området på 3 sprog.

Ad. 5

Stolper ved p-plads er allerede repareret

Ad. 6

Renovationsspande
Der har været problemer enkelte steder med trådstativer. Det skal anbefales på
generalforsamlingen, at skraldespande skal rottesikres. Enten med træstativ eller grøn
plastik container.

Ad. 7

Dræn
Vi har kun dræn der klarer alm. grundvandsdræning, ikke voldsomme regnskyl.
Syd for Hannesvej er jorden meget leret, og med en våd sommer er der ingen
”vandlagerkapacitet”
Der drøftedes forskellige muligheder for hvordan det kan løses.
Konklusion Bjarne og Keld arbejder videre med løsninger i løbet af foråret 2020.
Sagen skal behandles af kommunen.

Ad. 8

Legeplads
Otto Lægaard vil være behjælpelig med at søge midler hjem til forbedring af legepladsen.
Erik og Ane-Marie laver et forslag med plan/ønsker.

Ad. 9

Fremtidige medlemmer
Annita og Erik er på valg og modtager genvalg.

Ad. 10

Næste møde den 14. marts 2020 kl 10.00 hos Ane-Marie på Hannesvej 29

Ad. 11

Evt.
Intet

Ad. 12

Møde med Flemming
Gelænder ned til stranden ved slugten skal repareres.
Måske skal der opsættes flere skilte til stranden.

Ad. 13

Mødet sluttede med hygge med ægtefæller

