
 Virksund den 13. september 2022 

 

Referat fra den 12. september 2022 kl. 16.30 til 18.00 

 

Deltagere:  

Martin Lindgaard (ML) 

Finn Christensen (FC) 

Grethe Andersen (GA) 

Else Marie Carlsen (EMC) 

Frank Kjær (FK) 

Laila Pilgaard (LP) 

 

Fraværende: 

Hans Bech Pedersen (HBP) 

 

1. Information ved ML 

- Indkaldelse til intro i hjemmeside – tænker 1 eftermiddag og en aften a 2 timer 

Der bliver indkaldt til et eftermiddagsmøde og et aftensmøde når internettet i klubhuset er tip top igen. 
Det vil blive annonceret på hjemmesiden og i info skabet 

 

2. Nyt fra de fire udvalg 

- Kræmmermarkedsudvalget 

Se punkt 4 

- Husudvalget 

Den 29. oktober vil der blive afholdt en arbejdsdag i fælleshuset 

FK har gang i udendørsarealet/maskinleje/container til oprydning. Det skal koordineres så vi kan få 
nedgravet/flyttet betonklodser rundt om pladsen så vi kan give kommunen besked ang. målene til 
træstammerne. 

ML opfordrer husudvalget til at komme med udspil til nye udlejningsregler for fælleshuset 

Der bliver nu flaget på Odden igen takket være et 4 mandsudvalg (Tak til Karl, Niels, Jens Kristen og 
Frank). FK undersøger om dette udvalg også vil hejse flaget ved fælleshuset ved særlige lejligheder 
(eksempelvis ved dødsfald blandt medlemmerne) 

ML har haft en snak med Leo Berthelsen ang. flagalleen. Hvis de som afholder et arrangement vil have 
flag i alle huller – er de velkomne til selv at stille flagene op og Selvfølgelig pakke det pænt sammen 
igen 

- Aktivitetsudvalget 

Else Marie og Ulla Løsmar (Aktivitetsudvalget) fastholder årshjulet og får lavet en skitse til 
hjemmesiden. Næste arrangement bliver fællessang den 30. oktober kl. 14.00 

- Broudvalget 

FC har kontakt til Leo Bethelsen og Jørgen Sloth ang. lanternerne. 

FC snakker med Lars Brammer vedrørende skilte på pladsen. I stedet for galger vil det måske blive 
standere, da standardgalger ikke findes til de ønskede mål 



3. Opgaver for Virksund Borgerforening 

Status over- og opfølgning på diverse arbejdsopgaver: 

Nr. Opgave Status Tovholder 

1 
Finde en eller to til at stå for kræmmerne Lindy + evt. en mere (aftale med 

Lindy) 
ML 

2 
Finde en afløser for Lindy ang. parkering Overgår til kræmmerudvalget Kræmmermarkeds 

udvalg 

3 
Strøm/vand på pladsen – repræsentant fra 
kræmmerudvalget samt pladsmand 
involveres 

Inden vinter. Der opfordres til at 
hurtigst at afholde et 
koordineringsmøde. 

HBP 
 

4 

El/vand på færgebroen – inkl. kant af den 
bjælke bag fælleshuset 

Inden vinter. Vær opmærksom på 
at der først skal monteres kant 
som på bolværket – trappes op til 
asfalt. 

HBP og øvrige 

5 På Jollebroen - ny El boks med 2 x IP66 stik  Skal opsættes inden vinter. HBP og øvrige 

6 
På Jollebroen Indsejlingslanterner Skal igangsættes og hvis muligt 

opsættes inden vinter 
HBP/FC/Leo 
Berthelsen/Jørgen 
Sloth 

7 
I jollehavnen - vandstandsmåler i det gule 
hus 

Skal monteres inden vinter FC/ML 

8 I jollehavnen - rør rettes ved plads 25 Hurtigst muligt ML/Niels Pilgård 

9 

Ved bundgarnspæle - betonstolper fjernes – 
placeres ved de øvrige der er gemt. 

Hurtigst muligt. Husk at informere 
HBP om placering – de skal 
anvendes ved ændring af 
pladsen foran fælleshuset 

ML/Niels Pilgård 

10 

Pladsen overfor Skipperkroen Kommunen leverer 
lærkestammer. Der skal 
nedgraves Betonstolper inden. 
Evt. suppleres med allerede 
nedgravede mod p-pladsen hvis 
afstand mellem dem gør det 
nødvendigt 

HBP/Jens Kristen 
Buskbjerg 

11 Infoskab hængelås Er udført ML 

12 

Husets bagside - opgravning og beplantes Koordineres med El/Vand til 
kommende kræmmermarkeder. 
Der opfordres til hurtigst at 
afholde et koordineringsmøde – 
sammen med opgave 3 og 
opgave 10. 

FK/Hus-udvalg 

13 
Male Hus/Stakit og Stejleplads Der bør indkaldes et arbejdshold 

Stejlepladsen er malet 
Stakit og grill skur er malet 

FK/Hus-udvalg 

 

Opfordring! 

Alle medlemmer som gerne vil give en hånd med på en eller flere 
opgaver bedes henvende sig til tovholderen og tilbyde sin hjælp. Det 
er vigtigt, at så mange som muligt støtter op omkring opgaverne, for 
at få dem løst og for at fremme sammenholdet i borgerforeningen. 

På forhånd tak! 

  



 

4. Evaluering af sommerfesten 

- Evaluering af sommerfesten – lykkedes vi med sommerfesten? 

Bred enighed om, at det havde været en succes. Godt humør og gode tilbagemeldinger. Planen gik fint 
og der var en del hjælpere som hjalp bl.a. med at stille teltet op samt nogle som hjalp i opvasken – tak 
for det. 

- Dato og tidspunkt? 

Datoen fin – skal selvfølgelig koordineres med havnefest ol.  

Skal vi ændre på sommerfesten i 2023? 

Der udspandt sig en snak om det hensigtsmæssige i, at nogle vipper stolene for at kunne sidde 
sammen. Der er enighed om, at der var en god snak på kryds og tværs og ligeledes enighed om, at vi 
ikke skal bestemme hvem folk vil sidde sammen med, men på grund af praktiske udfordringer opfordre 
dem, som gerne vil sidde sammen, om at komme i god tid.  

  

5. Eventuelt 
 

Der har været en del snak omkring det, at FK`s jord er blevet fremlejet ud til parkeringsplads i 
forbindelse med Virksund Borgerforenings kræmmermarked. FK har aftalt med Karl Pedersen, at han 
fremover godt må fremleje jorden ud til parkering ved det årlige kræmmermarked. 
Problemer med parkering under ”Kræmmermarked på Campingpladsen”. 
Kurt Bertelsen og Hans Korsgård har tidligere lovet, at de ville tage vare på parkeringen, men der er 
fortsat problemer ved folks udkørsler.  
Bestyrelsen mener, at der bør gælde de samme regler for Campingpladsens Kræmmermarked som 
ved det store Virksund Kræmmermarked.  
Bestyrelsen vil evt. indkalde Kurt Berthelsen og Hans Korsgaard til en snak under næste 
bestyrelsesmødefor at finde sen god og varig løsning på både antallet af årlige Kræmmermarkeder og 
parkeringsforholdene for borgerne i Virksund. 
 
OBS: Næste bestyrelsesmøde er rykket til den 10. oktober 2022 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin Lindgaard  
Mosevej 28 
7840 Højslev 
Mail: martin.lindgaard@hotmail.com 
Mobil: 51814126 


