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Velkomst ved formanden. Tak til festudvalget for borddækning. 

 

1. Valg af dirigent: PMP. Stemmetællere: Rene Berthelsen og Peter Riis. 
 

 
2. Formandens beretning. Power point blev brugt til at illustrere beretningen. 

Sct. Hans festen blev holdt i samarbejde med de øvrige foreninger. Viceborgmester P. 
Chr. Kirkegård holdt båltalen. En fin aften. 

Kræmmermarkedet 2008- et pænt overskud fra tombolaen. Samarbejdet med AK 
marked ophørt på grund af samarbejdsvanskeligheder. Kommende kræmmermarked 
bliver i 2009 i uge 30. Vi ønsker at markedet kun får 50 kræmmere. 

Sommerfesten d. 20. september godt besøgt. Sommerfest 2009 afholdes fredag d. 21-
8. Sidste år havde vi 2 arrangementer. I 2009 har vi allerede planlagt 4 her i foråret. 
Administrationsgrundlag gennemgået i årets løb. Herunder nævntes sejlklubbens 
intentioner om at starte en ungdomsafdeling. 

Vi arbejder med stormflodssikring i form af en jordvold på ca. 30-40 cm. i højden. 
Virksundpigen blev opsat 24. oktober. Inventar: evt. en ny opvaskemaskine. 

Der er blevet 9 ekstra jollepladser deraf 2 reserveret til gæster og eventuelt gæster fra 
campingpladsen. 

En lysstander opsat, vi betalte materialer, kommunen satte den op og betaler 
strømmen. 

Der er stadig ledige jollepladser. 

Kun få bemærkninger til beretningen. Formandens beretning godkendt. 

 

3. PMP gennemgik regnskabet. Diverse kommentarer. Regnskabet godkendt. 

 

4. Valg: Genvalg af bestyrelse og suppleant. Valgt til kasserer: Svend Åge Kragh. 
Ændringsforslag til vedtægter fra Lone Træholt § 3. Skriftlig afstemning: 37 
stemmeberettigede. Ændringsforslaget vedtaget med 30 stemmer for 2 stemmer imod 
og 5 blanke. Ændringsforslag angående kontingent vedtaget. 
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5. Evt.: Procedurer for reservering af foreningshus, procedurer for betaling af jolleplads, 
frist for betaling af kontingent drøftedes. 

Reminder for betaling af kontingent udsendes ca. 1-2 mdr. før 1. marts. 

Kopi af vedtægter udsendes til alle medlemmer. 

Arrangementsudvalg: Lone, Harly, Inger Marie, Viggo og Ingrid. 

Kræmmermarkedsudvalg: Knud, Lone, Preben, Rene, Tage, Svend Åge og Lindy. 
Foreningshåndbog – vedtægter – takstblad – procedurer – administrationsgrundlag – 
lægges ud på hjemmeside. 

Slæbestedet: Birgitte på Skipperkroen vil godt udlevere nøgler. 

Indsamling til fødselsdage: Lene overtager efter Ivan. 

Bestyrelsen skal arbejde med at lave om i det andet fiskerhus så køkkenområdet 
udvides. Venstresvingsbane på Hobrovej. 


