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Sjællands Odde 22. oktober 2017

Vedr.: Referat bestyrelsesmøde den 22. oktober 2017 hos Erik

Deltagere:  Fra bestyrelsen Hans,  Ulrik,  Erik,  og Svend.  Jensmartin  fraværende.  Suppleanter
Bent og Flemming.

1. Siden sidst

Erik har talt med formændene for henholdsvis Asgers Lyng og Odsvang, vedrørende reparation af
deres del af Stenager. De var absolut ikke afvisende, men skulle dog tale med deres bestyrelser
inden noget arbejde kan sættes i gang. Erik følger op på sagen.

For at  komme videre med renovering af  Stenager skriver Hans til  kommunen og beder om et
officielt vejsyn.

Der  var  stemning i  bestyrelsen for  at  opkræve 300 kr.  i  gebyr  for  at  udlevere  oplysninger  til
Ejendoms mæglere.

Vores bestyrelses forsikring skulle nu være i orden og vi afventer police og regning.

2. Økonomi

Alle medlemmer har nu betalt  kontingent, og det har ikke været nødvendigt at sende nogen til
inkasso. Hans præsenterede balancen pr. dags dato, som viser et totalt rådighedsbeløb på ca.
375.000 kr. Stadig fordelt på løbende drift og ”vejfond”. Hans har problemer med tolkningen af
generalforsamlingens  beslutning  vedrørende  ”vejfonden”.  Vi  har  jo  rent  faktisk  aftalt  at  kalde
kontoen  for  ”vedligeholdelse  af  Stenager,  Bornholmsvej  og  Hegnsvej”  og  budgettere  med
udgifterne. Det kan vi godt, men vi har jo haft tilstrækkeligt med penge under den løbende drift til
disse  vedligeholdelsesarbejder,  så  det  vil  kun  være  et  spørgsmål  om  hvor  vi  præsenterer
overskuddet.

Forslag:  Regnskabet  for  17/18  køres  helt  normalt  som før.  For  18/19  sløjfes  hensættelser  til
vejfonden og vi budgetterer med et årligt overskud. Kommentarer tak ?????

Hanses forslag om at sænke kontingentet blev nedstemt.

3. Vejene

Bent indkøber et par spande asfalt til reparationer på vores del af Stenager. Ellers er vejene i fin
stand og vi har grus nok.

4. Badebroen

Broen er nu pakket sammen for vinteren. Vi skal i hvert fald have et nyt bundanker til foråret, hvad
vi ellers skal bruge vurderer vi i februar/marts måned. Broen sættes op igen den 5. maj 2018.
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5. Bådene

Bådene skal være fjernet fra stranden den 1. november hvis de ikke benyttes. Bent holder lidt øje
med status når vi har passeret 1. nov. Flere nye medlemmer har ønsket en plads, og vi må prøve
at tilgodese dem til foråret.

6. Kursus i hjertestarter

Vi satser på et arrangement som sidst  den 20.  maj 2018 kl.  13.00 på stranden. De nærmere
detaljer aftales på næste bestyrelsesmøde.

7. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes eventuelt lidt tidligere i maj måned, så kontingentopkrævningerne
kan udsendes i begyndelsen af juni. Det giver medlemmerne mulighed for at betale inden de går
på ferie. Hans undersøger om vi har booket forsamlingshuset, ellers prøver vi med den 6., 13. eller
27. maj.

8. Næste møde

Søndag den 2. april 2018 kl. 10 hos Svend i Højby (så vi kan se hans traktor)

Referent Hans

Side 2/2


