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Sjællands Odde 7. august 2016

Vedr.: Referat bestyrelsesmøde den 7. august 2016 hos Hans

Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Ulrik og Erik. Suppleanter Bent Carlsen.

1. Økonomien

Hans præsenterede balancen pr. 31/7. Det vigtigste tal er vel at vi har ca. 40.000 kr. i banken til
løbende drift, og vi har ingen større regninger ventende forude. På nuværende tidspunkt har 145
medlemmer betalt kontingent, og 41 skylder. Det er ret mange skyldnere på nuværende tidspunkt,
og der er ingen ”rød tråd” man kan pege på. Rykkere udsendes i uge 33, og 1. september ser vi
hvor mange som stadig skylder.

2. Vejene

Vejene er i ret god stand på trods af den store mængde regn vi har fået i juli, og det bedømmes at
vi kan holde standarden kun ved udbedring af hullerne. Vi har grus på lager til resten af året.

Som vi talte om på generalforsamlingen, bør vi nu beslutte hvad vi skal gøre med vejfonden, som
nu er oppe på ca. 300.000 kr. Ulrik mener vi skal prioritere Bornholmsvej, da støvet er et stort
problem for medlemmerne der.

Vi  enedes  om  at  indhente  følgende  tilbud  til  præsentation  på  generalforsamlingen  i  2017:
Renovering af asfalten fra Stenager 1D til Lyngvang, og alternativt asfaltering af Bornholmsvej fra
1-11.  Tilbudene  skal  indeholde  forventede  tilskud  fra  foreningerne  Bornholm,  Hvidelykke  og
Heden. Disse foreninger er kun moralsk forpligtet til at betale, og vi kan kun håbe de vil bidrage.
Jacob fra Stenager har lovet at stille sin ekspertise til rådighed, og Hans står for projektet. 

3. Stranden

Der er ingen problemer umiddelbart som kræver opmærksomhed. Båderampen ser ud til at holde
efter opretningen.

4. Badebroen

Badebroen står fint endnu, og der skal ikke gøres noget. Hans måler højden på de enkelte bukke,
så vi lettere kan bytte rundt på dem inden vi sætter dem i vandet til foråret.

Broen tages op af vandet Lørdag den 22/10 kl. 09.00. 

5. Hjertestarteren

Vi kom aldrig i gang med uddannelsen i foråret, men nu aftaler Bent dato og sted med Leo fra
havnebyen, og så offentliggør vi det så interesserede kan tilmelde sig.

Vores hjertestarter har nu siddet så længe så den skal have nyt batteri og pads, det skaffer Hans.
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6. Sankt Hans

Sankt Hans bålet var som sædvanlig velbesøgt, og efter en ”ulden” start blev vejret rigtig godt.
Desværre havde nogen lagt et par store brændeknuder på, det skal vi undgå.

7. Arrangementer

Hans foreslog at vi lavede et arrangement for alle medlemmer, f. eks. Grill på stranden med pølser
og forskellige lege for børn og voksne. Vi blev enige om at forsøge med Søndag den 16. oktober
(efterårsferie). Bent og Hans står for projektet.

Referent Hans
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