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Referat af bestyrelsesmødet, søndag d. 26. april 2015
Deltagere: Marianne Winfeld-Lund, Anette Broman, Peter Thorn, Palle Kjær, Henrik Hauch
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. februar 2015
Godkendt.
2. Opbevaring af kajakker ved skrænt (Matt)
Udsat, idet vi afventer udspil fra Matt.
3. Årsregnskab og budget til generalforsamlingen (Peter/Henrik)
Regnskabet som er godkendt af revisorerne, blev godkendt af bestyrelsen. Det fremlægges ved
generalforsamlingen. Peter forelagde budget som blev godkendt med en forhøjelse af de
budgetterede udgifter til veje og strandgrund til kr. 50.000.
4. Dagsorden til generalforsamlingen (Marianne)
Godkendt med flg. bemærkninger:
Ad 2. Valg af referent.
Anette spørger Henning Broman om han vil stå til rådighed som dirigent. Formanden beder om
forslag til dirigent fra forsamlingen og foreslår Henning hvis der ikke kommer andre forslag.
Ad 3. Bestyrelsens beretning
Marianne spørger Stig Vogelius om han vil supplere hendes fremlæggelse af beretningen med
detaljer om istandsættelse af bolværk, stensætning og trappe.
Ad. 7. Valg af bestyrelse og revisorer
Matt og Esben blev begge valgt sidste år. Efter vedtægterne skal suppleanterne vælges for 2 år
med en hvert andet år. Marianne forespørger Matt og Esben om deres villighed til genvalg til
suppleant og Stig Vogelius om genvalg som revisor.
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5. Gennemgang af forslag til skrivelse til medlemmerne inkl. nye bilag (Henrik)
Godkendt idet:
Under punkt 1 nævnes beløber kr. 500.000 som forsvarligt niveau for reserverne.
Punkt 3 kortes ned til blot at lyde: ”Vi vedlægger girokort.
6. Gennemgang af forslag til afstivning af trappe omkring repos (Henrik)
Afstivning af trappen i længderetning ved genbrug af restmaterialer fra den gamle trappe som
skitseret at Henrik tages med som en af opgaverne på den årlige arbejdsdag. Henrik forbereder
dette, bl. a. ved indkøb af galvaniserede bolte.
7. Valg af arbejdsgruppe til ilægning af de dokumenter, der skal sendes til medlemmerne
Marianne, Anette og Henrik. 2. maj kl. 10:30 hos Marianne. Henrik anskaffer A4 rudekuverter.
8. Sammensynkning ved bolværk
Henrik undersøger hvad Zøllner mener herom.
9. Status på vore veje
Palle foretager en besigtigelse af behov for reparationer af asfaltbelægningen. Anette nævnte at
der også bør ses på vand ved Skovkantens sving nær udmundingen i Bavnevejen.
10. Eventuelt
Anette finder gelænderet på den nye trappe utilfredsstillinde. Vi konkluderede at en evt.
udbedring vil være foreningens egen opgave Zøllner har udformet trappen som aftalt. Henrik og
Anette vil sammen se på det og foreslå løsningsmuligheder.
Næste bestyrelsesmøde: Dette står åbent, måske først efter generalforsamlingen.
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