Bestyrelsesmøde 26/11 2018

Til stede:

Kim Egebo (Formand)
Morten Skovholm
Michael Borre
Søren Larsen
Nikolaj Bay Rasmussen (kasserer)
Heine Hedemann (1. suppleant)

Dagsorden:
1) Meddelelser fra Formanden
Bestyrelsen konstituerer sig med valg af Nikolaj Bay Rasmussen som ny kasserer.
Øvrige fortsætter som tidligere.
2) Meddelelser fra Kassereren
Der orienteres om Udgifterne til vejenes vedligeholdelse.
Udgifter til GF 7.700,- Vi har i år selv betalt leje af lokaler. Det plejer at være
vandværket. Derfor dyrere end normalt. Prisen diskuteres lidt, men der er dog
enighed i bestyrelsen om værdien i at støtte vores lokale forsamlingshus.
Mht likviditet har vi underskud i år, men likviditeten er god og vi kan køre med
tilsvarende underskud i 5-6 år mere. Herefter skal udgifterne ned eller kontingentet
op.
Der er 15 ejere som ikke har betalt kontingent endnu.
Forslag fra kassereren om at flytte GF til foråret – lige efter regnskabsårets slutning.
Dette kræver en vedtægtsændring. Må på GF som forslag fra bestyrelsen næste år.
3) Evaluering af GF
Vi synes at lejen og smørrebrødet var lidt dyrt. På den anden side er vi nu ene om
det. Og det er hyggeligt at holde det i vort eget forsamlingshus, jvf punkt 2
4) Hjertestarter.
Nu har vi den. Morten undersøger om den kræver strøm. Formanden får besked.
Vi afventer referat mhp hvem der vil på kursus.
5) Hjemmeside.
Bjarne fortsætter med at vedligeholde siden. Vi kan evt lave en facebookside.?

Formanden er tovholder på facebook.
6) Vejstatus
OK. Udgifterne er store men desværre nødvendige. Kommunikation med Ole OK
7) Grenplads.
Heine tilbyder sig som brandvagt når grenpladsen skal afbrændes. Søren
viderebringer dette til Ole
8) Evt.
Michael har fået flere henvendelser fra folk som er kommet til skade ved
nedstigning af skrænten til stranden mod vest.
Vi prøver at tage en snak med Ole om der kan etableres en jævnere sti ned mod
stranden.

Næste møde afholdes torsdag 14/3 hos Michael på Oddervej 16 i Århus.

