
Referat bestyrelsesmøde den 31.8.2019 hos Annita 

 

Dagsorden 

 

1. Kaffe kl. 10 
2. Siden sidst 
3. Valg af næstformand 
4. Opfølgning på økonomi 
5. Skiltning i området 
6. Vandproblemer – evt. ny hoveddræn 
7. Højde på hække mm. – 3 problemgrunde (sammengroet) 
8. Facebook – fordele/ulemper 
9. Tilbud på el ved posthus/legeplads 
10. Dato for næste møde 

 

Ad. 1 Dejligt kaffebord – tak for kaffe 

Ad. 2 Svævebane opsat – græsset er sået 

 Badebro er opsat af værft – de var 3 mand og der kom en temmelig stor regning. 

Bjarne og Flemming hjalp begge dage, og derfor har vi besluttet, at vi forsøger selv at udføre 
opsætning og nedtagning fremover, da foreningen ikke har økonomi til at betale værftet så 
meget.  

Hjertestarter er opsat – Carsten Lund tilbyder et kursus den 28.9. kl. 13-16 i Bjarnes lade 
Kærmindevej 3. Annita udsender indbydelse med tilmeldingsfrist på 10 dage. 

Der er bevilget et tilskud på 44.000 til Agger-Krik-Vestervig og Kjærgården fra 
udledningsmidler fra Friluftsrådet til skiltning m.m. i forbindelse med stisystemet. Thyge har 
givet forhåndstilladelse til etablering af sti på hans mark. 

 

Ad. 3 Keld blev valgt til næstformand 

Ad. 4 Økonomien ser fin ud for nuværende. 

Ad. 5 Bjarne sørger for at vi får malet de gamle skilte, så det fremgår lidt tydeligere 
hvor legeplads mm er. 

  Erik sørger for at legepladsen bliver markeret på det store oversigtskort. 

Vi drøftede herunder forbedring af stien ned til vandet. Måske en ide med trin 
forneden.  

Ad. 6 Keld redegjorde vedr. dræn. Dræn er konstrueret til at tage grundvand når det 
står højt og ikke til overfladevand. Grundvandsdræn fungerer rigtig godt. Alt 



vand ledes over mod slugten. Vi skal have separeret grundvand og 
overfladevand. Vi skulle gerne have opdelt til et sydlig og et nordlig system. 
Hvor det ene ledes til kløften gerne inden for de eksisterende rammer, så vi 
kan få en tilladelse. Vi har fået et prisoverslag på 150.000 plus moms. Vi skal 
vente til efter næste generalforsamling, men Bjarne og Keld kontakter 
kommunen allerede nu for at få en tilladelse. 

Ad. 7 Sammengroede hække på Hannesvej.  

 Der er meget forskellige holdninger til hvordan man skal klippe hegnet i skel. 

Vi udsender en meddelelse : På given foranledning skal bestyrelsen gøre 
opmærksom på at hegn i skel skal holdes i 1,8 m. 

Hvis ikke man selv kan blive enige med naboen er der kun en vej at gå og det 
er hegnstilsynet, som kan gå ind i sagen.  

Der sendes et brev til de 3 implicerede på de 3 sammengroede grunde. 

Ad. 8 Facebook 

Man kan ikke styre register via dropboks, har man først fået linket bevarer 
man adgangen. 

Man kan via Facebook gemme medlemslister, hvis medlemmerne vil 
registreres. Der er ikke udbredt tilslutning til facebook. Vi drøfter det igen 
næste gang. 

Ad. 9 Tilbud strøm ved posthus 

 Ca. 35.000 + årlig 800 

 Strøm kun til hjertestarter  

 Ca. 25.000 + årlig 800 

Det er alt for dyrt – vi flytter hjertestarter ned til John Jensen, Hellesvej om 
vinteren. 

Ad. 10 Næste møde lørdag den 23. november 2019 kl. 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 


