
 Virksund den 10. august 2022 

 

Referat fra den 8. august 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) 

Hans Bech Pedersen (HBP) 

 

1. Information ved ML 

- Status over højbedene som Skive Kommune placerer rundt omkring i kommunen – de kommer hertil fra 9. 
til 30. august 

- Nyt fra kommunen angående den gamle færgebro – samlet investering på ca. 1.3 millioner excl. moms. 
FC og ML holder møde med Skive Kommune den 10. august desangående 

- Gitte Steinicke har på grund af det store arbejdspres trukket sig fra opgaven med kontakten til 
kræmmerne samt pladstildeling. Tak til Gitte for den hidtidige indsats. Gitte har lovet, at hun fortsat vil 
hjælpe og yde en indsats i det kommende kræmmermarked 2023 

- De nye døre til fælleshuset kommer i uge 41. Afblænding af eksisterende døre og montering af de nye 
døre forventes gennemført umiddelbart efter levering af dørene. 

- I skemaet herunder kan alle følge med i hvilke arbejdsopgaver der bliver arbejdet med – hvad status på 
opgaven er – hvem der er tovholder 

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 for løst opgaverne og for at 
fremme sammenholdet i borgerforeningen 

På forhånd tak! 

Status over- og opfølgning på diverse arbejdsopgaver: 

Opgave Status Tovholder 

Finde en eller to til at stå for 
kræmmerne 

Lindy + evt. en mere (aftale med Lindy) ML 

Finde en afløser for Lindy ang. 
parkering 

Overgår til kræmmerudvalget Kræm.Udv. 



Opgave Status Tovholder 

Strøm/vand på pladsen – repr. fra 
kræmmerudvalget samt pladsmand 
involveres 

Inden vinter HBP 

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/Niels Pilgaard 

På Jollebroen - ny Elboks med 2 x 
IP66 stik samt mulighed for 12V-
omformer 

Skal opsættes inden vinter. HBP/Niels Pilgaard 

På Jollebroen Indsejlingslanterner Skal igangsættes og hvis muligt 
opsættes inden vinter 

HBP/Leo 
Berthelsen/Jørgen 
Sloth 

I jollehavnen - vandstandsmåler i det 
gule hus 

Skal monteres inden vinter FC/ML 

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

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/Pilgård 

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 

Infoskab hængelås Hurtigst muligt ML 

Husets bagside/opgravning og 
beplantes 

Koordineres med El/Vand FK/Husudv 

Male Hus/Stakit og Stejleplads Der bør indkaldes et arbejdshold FK/Husudv 

    

2. Nyt fra de fire udvalg 

- Kræmmermarkedsudvalget 

Der bliver et overskud på ca. 80 – 90.000 kr. – stor tak til alle i kræmmerudvalget og de der har hjulpet - et 
flot resultat trods den sene igangsætning 

Toiletrengøring – fungerede fint, toiletter blev holdt pænt af brugerne 

Brandhanerne på Sundvej skal være frie ved næste kræmmermarked – afstand afklares med 
beredskabsmyndighederne i forbindelse med afklaring af beredskabsreglerne for det samlede 
kræmmermarked 

Skiltning til næste år – skal gennemgås/efterses 

Teltet som var udlejet til Lysbådehavnen blev udfordret i stormvejret og skal repareres  

Der skal igen ryddes op i det gule hus, så teltet kan opbevares her. Eventuelt bør der sorteres i det der er 
i huset for at frigøre plads. 

- Husudvalget 

Der skal indkaldes flere til husudvalget – kontakt fra bestyrelsen GA/FK 

Viskestykker, klude og duge sorteres og efterses 

Ved udlejning skal lejer selvmedbringe duge, viskestykker og klude – Hvis man bruger husets, skal man 
aflevere vasket og lagt sammen senest tre dage efter lejemålet 

Der bør hurtigst muligt laves nye retningslinjer for udlejning. Edit skal have besked herom, så hun kan 
informere fremtidige lejere 

 



- Aktivitetsudvalget 

Der er lavet et årshjul så man kan se de forskellige aktiviteter 

Sommerfest behandles under pkt. 4 

- Broudvalget 

Flydebro langs gammel færgebro undersøges af Broudvalget  

 

3. Referat af evalueringsmødet i kræmmermarkedsudvalget (ML, og FC) 

- Fremtidige kræmmermarkeder: 

Der har været forslag om:  

a. (Torsdag, fredag, lørdag og søndag) 

b. (Torsdag, fredag og lørdag) 

c. (Fredag, lørdag og søndag) – som i 2022 

 

En enig bestyrelse holder fast i, at det også til næste år skal være (Fredag, lørdag og søndag). Det er 
nemmere at få det til at hænge sammen med hjælpere – det belaster området mindre – kræmmerne må 
tidligst komme onsdag – det stemmer overens med skiltningen på slæbestedet. Her skal vi have et skilt 
op som fortæller, at man gerne må bruge slæbestedet (frem til onsdag hvor kræmmerne kommer) selv om 
der er markeret pladser med rødt/hvidt bånd. 

- Er der noget som skal justeres: 

Parkeringsvagterne skal have en bedre information – Hvad gør man når der kommer en bus – Hvad gør 
man i tilfælde af udrykningskøretøjer 

Henvendelse til beredskabsstyrelsen med hensyn til indretning af pladsen – brand og beredskab, således 
at vi overholder gældende regler.  

4. Borgerforeningens sommerfest 
  
- De endelige rammer 

En længere diskussion angående tidspunktet. Det blev vedtaget at holde fast i, at det bliver en 
eftermiddags seance hvor borgerforeningen er vært med et traktement af mad og drikke. 
Aktivitetsudvalget kommer med nærmere information senere 

Det bliver en fest for alle medlemmer af borgerforeningen hvor ikke medlemmer som har hjulpet ved 
kræmmermarkedet bliver inviteret 

Der bliver sat et max. antal på 100 deltagere – efter ’først til mølle-princippet’ 

- Overslag over prisen for festen - 20.000 til 25.000 kr. 
 

5. Eventuelt 
 

Retningslinjer for flagalle. Hvornår skal borgerforeningen sætte flag op? Nogle ønsker flag i alle huller, 
som er det stort stykke arbejde. Kunne det tænkes, at de som holder festen selv sætter flag op? 
ML tager en snak med Maja og Leo 
 
Hvad med flag på Odden? – den bliver ikke hejst mere - vi vil prøve at finde en ”Flag mand/kvinde” 

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


