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Til stede Peder Lajgaard Pedersen, Fritidsfiskerne 
Mogens Ditlev, Virksund Grundejerforeningen 
Flemming Graversen, Virksund Borgerforening 
Leif Folke og Kåre Johannesen, Virksund Lystbådehavn 
Erling Østergaard, Virksund Sejlklub 
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Pkt. Dagsorden/Referat Ansvar 

1  Godkendelse af referat fra sidste møde  

 Referat fra 2017 blev godkendt. 
 

 

2 Orientering fra Virksund Grundejerforening  

 Der ønskes en mere retfærdig fordeling af arbejdsopgaverne ved Skt. Hans. 
Ny mobilmast kommer, og Telenor bestræber sig på, at den er i drift inden 
påske. Internetsituationen diskuteredes også. 
”Vandet der samler” – et projekt, der bl.a. kan give en badebro nord for 
Odden. Interesserede kan kontakte Søren Bendix, Stophøjvej 38, 23379414 
Der er kommet en fin ny bådebro. 
NOMI 4S har foreslået et fælles renovationscenter for sommerhusene. 
Foreningen har bedt om udsættelse, indtil projektet kan beskrives mere 
klart. 
 

 

3 Orientering fra Fritidsfiskerforeningen  

 Af og pålæsning fra plads i Virksund havn er aftalt og sat i værk. 
 

 

4 Orientering fra Virksund Borgerforening  

 Kræmmermarkedet er hvert år torsdag til søndag i uge 29. 
Der er ønske om at leje Virksund lystbådehavns klublokale til hjælperfesten i 
starten af november. Ønsket kan efterkommes. Der ønskes en aftale om leje 
af område til standpladser. Borgerforeningen tager initiativ til møde med 
hhv. Fritidsfiskerforeningen og Lystbådehavnen. 
Brug af Foreningens fælleshus opridses. Privat brug er forbeholdt 
Borgerforeningens medlemmer. Foreninger med tilknytning til lokalområdet 
kan desuden leje huset. 
Borgerforeningen holder nu cafe et par gange ugentligt i vinterhalvåret, 
hvor der spilles billard m.m. 
Sandsække anskaffes for stormflodsikring. 
 

 

5  Orientering fra Virksund Sejlklub  

 Åben havn (Vild ved vand) den 10. juni. 
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6 Orientering fra Kajakklubben i Virksund  

  
 

 

7 Orientering fra Virksund Lystbådehavn  

 Lystbådehavnen takker for bidrag til renoveringen af legepladsen. 
 

 

8 Andre/fælles emner  

 Arbejdsfordelingen ved Sct. Hans bålet er som følger: Borgerforeningen 
sørger for sange, akkompagnement og båltaler, fritidsfiskerne laver heks og 
grundejerforeningen sørger for bålet. 
 
Ulovligt sildefiskeri på Odden diskuteres. Kan/skal vi selv sørge for 
oprydning og/eller skiltning? 
 

 

9 Eventuelt  

 Intet. 
 

 

 
 
Næste møde afholdes mandag d. 22. januar 2018 kl. 19 i Lystbådehavnens klubhus, 
Sandkrogen 10. 
 
Referent: Flemming Graversen 


