
 Virksund den 18. januar 2023 

 

Referat fra den 16. januar 2023 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) 

 

 

1. Information ved ML 

- Ny pladsmand  

Jens Kristen Buskbjerg vil godt være behjælpelig med det ”grønne” område/skraldespande etc. Det er 
bestyrelsen rigtig glad for at han vil påtage sig. Han har dog ikke tid til hver dag at gå rundt og holde 
orden og derfor må vi alle give en hånd med, hvis vi ser noget som ligger og flyder.  

Niels Pilgaard, som i forvejen er formand for Jollebro-udvalget, vil godt se efter slæbestedet. 

- Vi skal være opmærksom på at få lukket vand af udendørs haner – frostsikret – til næste vinter. 

- Hjertestarteren er blevet tilmeldt www.hjertestarter.dk og skulle virke, selvom der mangler lys. Der er årlig 
service på hjertestarteren og det vil blive her primo 2023.  

-  

2. Nyt fra de fire udvalg 

- Kræmmermarkedsudvalget 

Nedlagt for 2023 

- Husudvalget 

Opdatering af handicaptoilet samt indkøb af nyt køleskab og nyt fryseskab 

- Aktivitetsudvalget 

Årshjulet vil blive lagt mere synligt på hjemmesiden under menupunktet Dokument - FC. 
Stor tilslutning til første fællesspisning i flere år – Alle medlemmer kan arrangere fællesspisning, blot de 
koordinerer med aktivitetsudvalget og sætter en pris så der bliver penge til lys/varme. 

- Broudvalget 

Afventer tilbagemelding fra Skive kommune vedrørende budgettet/tilskud til renovering af gammel 
færgebro – Projekt ’Gammel Færgemole’ 2024/2025. Når vi ved hvor meget Skive Kommune vil 
bidrage med, kan vi begynde at søge fonde. Skive Kommune har indkaldt til møde om projektet 
snarest, ML og FC deltager. 

 

 

 

 



3. Opgaver for Virksund Borgerforening 

Status over- og opfølgning på diverse arbejdsopgaver: 

Opgave Status Tovholder 

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

Vær opmærksom på at der først skal 
monteres kant som på bolværket – 
trappes op til asfalt. Kan evt. laves på 
arbejdsdag på jollebro 2023. 

FC og øvrige 

På Jollebroen - ny El boks med 2 x 
IP66 stik  

Når vores el-mand har tid. FC og øvrige 

På Jollebroen Indsejlingslanterner Skal igangsættes og hvis muligt 
opsættes inden vinter 

Leo Berthelsen/Jørgen 
Sloth 

Pladsen overfor Skipperkroen Kommunen leverer lærkestammer i 
løbet af vinteren. 
 

ML 

Male Hus Forår2023 FK/øvrige 

Fjerne telefonpæle ved jollebro-
nedgang. 

 ML/Pilgaard 

Grave skilte-standere ned til nye 
skilte. 

 FC og ML 

Flytte sten væk fra husets nordside  FK 

 

4. Vedtægtsændringer – udarbejdet af FC & ML og medsendt dagsordenen 

- Vedtaget med enkelte ændringer. Vi renskriver og sender med dagsordenen til næste 
bestyrelsesmøde, hvor vi foretaget de sidste justeringer 

 

5. Økonomi 

- Kort gennemgang ved FC – regnskab 2022 er godkendt af intern revisor og der er givet 
besked til ekstern revisor at regnskabet er klar til ekstern revision. Der afventes svar fra 
revisor 

- Budgetter for de enkelte udvalg skal meldes ind til FC før næste bestyrelsesmøde, så 
forslag kan behandles og medtages i budget for 2023.  

 

 

6. Eventuelt 
 
- Næste bestyrelsesmøde bliver den 6. februar 2023 
- Den ordinære generalforsamling bliver afholdt den 8. marts 2023 

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


