
 Virksund den 6. december 2022 

 

Referat fra den 5. december 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) 

 

1. Information ved ML 

- Datoer for ”kurser i hjemmesiden” 

❖ Den 9. januar 2023 kl. 16.30 – 17.30 

❖ Den 11. januar 2023 kl. 18.30 – 19.30 

- Hjertestarter er ikke ”tilmeldt” på www.hjertestarter.dk 

FK sørger for, at hjertestarteren bliver serviceret og bliver ”synlig” på www.hjertestarter.dk og kontrollerer 
at den virker.  

- Vi køber en kurv til Jakob Sandkrogen 21, som tak for hjælpen med strøm etc. 

 

2. Nyt fra de fire udvalg 

- Kræmmermarkedsudvalget 

Se under punkt 4 

- Husudvalget 

De nye regler for husudlejning er på plads 

- Aktivitetsudvalget 

Det var hyggeligt med julemelodier til vores arrangement juletræstænding 
Fint med Billard, quiz og en lille historie til julefrokosten 

- Broudvalget 

Bestilt en ny flydebro til placering foran trædelen af ’Gammel Færgemole’. Der er levering feb/mar 
2023. Den kommer i 4 sektioner som bliver leveret på vandet. Vi skal så have den samlet og monteret 
rampe herefter. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

Handicap-toilet. Flytte el-vandvarmer 
til rummet og montere el-radiator 
samt maling af rummet. 

Forår 2023  

 

4. Kræmmermarkedet 2023 

- Lindy har meddelt, at han stopper hvis han ikke får en hjælper/afløser til 
kræmmermarkedet i 2023 

- Lindy vil gerne være behjælpelig med oplæring etc., men da han jo flytter til Herning 
mellem jul og nytår er det nødvendigt, at der findes en afløser 

- Borgerforeningens medlemmer bliver nødt til på et hurtigindkaldt borgermøde at tage 
stilling til om man også fremadrettet fra og med 2023 vil have et årligt kræmmermarked 

Det blev besluttet på bestyrelsesmødet, at der indkaldes til Borgermøde tirsdag den 13. 
december kl. 18.30 til 20.00 

FC og ML udarbejder et oplæg til mødet og indkalder via medlemmernes private mails 

 

5. Evaluering af det første års bestyrelsesarbejde 

Stor ros fra ML til alle bestyrelsesmedlemmer for at gå konstruktivt ind i arbejdet. 
Vi vil fortsat sørge for gennemsigtighed og åbenhed i arbejdet, så alle medlemmer kan føle 
sig vel orienterede. Skulle man have spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte 
medlemmer fra bestyrelsen. 

 

 

 

 



 

 

6. Eventuelt 
  
FC: 
Alle der køber til Virksund Borgerforening opfordres til at gøre det steder hvor der kan 
sendes en faktura og den skal sendes på virksund.borgerforening@gmail.com. Årsagen er 
at regnskabsloven ændres således at alle kvitteringer fremover skal være elektroniske. 
Der sættes bi-målere op i de tre fiskerhuse så der fremadrettet vil blive afregnet for strøm. 
 
Juletræer – skal de op – bestyrelsen blev enige om at det skal de. Opgaven er lagt over til 
FK og ML 
 
 

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

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier 
en glædelig jul og et godt nytår og tak for indsatsen til 
alle i 2022. Vi håber på samme opbakning til 
Borgerforeningens aktiviteter fremover. Det er kun 
ved fælles hjælp vi lykkes med vores forening.  
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Virksund Borgerforening 
 


