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Velkomst ved formanden. Tak til festudvalget for borddækning. 

 

1. Velkomst ved formanden, samt valg af dirigent. PMP valgt. Stemmetællere: Inger 
Marie og Kjeld 

 

2. Formandens beretning. 

En god Sct. Hans aften, fin deltagelse, båltale ved borgmester Flemming Eskildsen. 
Efter bålet var der kaffe i fælleshuset. 

Kræmmermarkedet – 55 kræmmere der var tilfredse – tombolaen gik fint med en 
omsætning på ca. 35.000kr. Ret let at skaffe sponsorgaver. Vi skal være bedre til at 
samarbejde med campingplads, lystbådehavnen og Skipperkroen, samt 
politihjemmeværn og parkeringsvagterne. Der skal også være mere underholdning. 
Marked afholdes uge 29 2010.                                                                                                          
Der var god tilslutning til sommerfesten, der afholdes sommerfest igen lørdag d. 21-8 
2010.                                                                                                                Der afholdes 
samarbejdsudvalgsmøde en gang om året. De enkelte foreninger orienterer om, hvad 
de har lavet i årets løb, samt hvad de har af planer fremover. Omtale af overdragning 
af delområde 5-II ny lejekontrakt, der er i strid med den tidligere. Der er rettet 
henvendelse til kommunen. Vi har ikke fået noget svar. 

Vores stormflodssikring ligger hos Kystdirektoratet.                                                    
Slæbestedet bliver flittigt brugt. Indtjening ca. 6.000kr. Jollebroen har indtjent ca. 
10.000 kr. 

Der er købt møbler og en ny opvaskemaskine er bestilt.                                                                       
Der bliver afholdt møde med Sundstrup borgerforening angående stisystemerne 
mandag d. 22-3 2010. Peter Johansen spurgte til stisystemerne. 

Uffe udtrykte bekymring over fritidsfiskernes måde at tackle tingene på, og opfordrede 
Flemming til hurtigst muligt at tage kontakt til kommunen. Ivan beklagede, at ingen 
viste interesse for museum og fiskeri. Uffe replicerede angrebet fra Ivan. 

Verner M.P. bad bestyrelsen søge for, at der blev etableret vask, vand, og lys ved 
jollebro og slæbested. Der blev nedsat et udvalg til at sørge for, at der kom gang i 
projektet. P.M.P. opridsede en del af forhistorien. 

Leo B. gav forklaring på hvad fritidsfiskerne havde planer om.                                                                     
Beretning godkendt. 
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3. Regnskabet blev forelagt af BK. Uændret kontingent. Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Valg: Flemming genvalgt som formand. Forslag til bestyrelsen: Preben M. P. og Lene 
Kristensen. Preben blev valgt.  

 

5. Suppleanter til bestyrelsen valgtes: Leo B. og Lene K. Til Revisorer valgtes Lone Treholt 
og Susanne Birch Møller. 

 

6. Indkomne forslag. Det blev vedtaget, at borgerforeningen overtager museum og hus. 

 

7. Evt. De forskellige udvalg blev justeret.                                                                                                           
Arrangementsudvalg: Ingrid, Viggo, Birthe, Lene og Gitte.                                                                               
Flagudvalg: Tage, Harly, Verner, Leo, og Svend.                                                    
Malergruppe: Leo, Tage, Lindy, Gerd, Peter og Preben. 

 Ombygning: Bestyrelsen bemyndiges til at løse problemet inden kræmmermarkedet, 
det blev påpeget, at en dør ind til det tilstødende hus var særdeles ønskværdigt.                                                                                           
Gavetakster: Bryllup, sølvbryllup 300 kr. pr. par. Runde fødselsdage 250 kr. pr. par.  
Begravelser 100 kr. pr. par. 


