
 Virksund den 11. oktober 2022 

 

Referat fra den 10. oktober 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) 

 

Som vedtaget på sidste bestyrelsesmøde havde bestyrelsen inviteret Hans Korsgaard (HK) og 

Kurt Berthelsen (KB) til en kort snak omkring parkeringsforholdene under Campingpladsens 

Kræmmermarkeder samt antallet af årlige kræmmermarkeder udover den Virksund 

Borgerforening afholder. 

 

Efter en konstruktiv drøftelse med HK og KB blev der enighed om at: 

- Der afholdes max 2 Kræmmermarkeder på Campingpladsen om året 
- HK og KB vil markere og skilte bedre så vi undgår gener ud for private udkørsler. Skiltning 

vil eventuelt foregå ved at man låner P-skilte af Virksund Borgerforening. 
- Fra bestyrelsens side blev det foreslået, at man har en P-vagt til at styre parkeringen. KB 

vil undersøge hos Hjemmeværnet om de vil bistå med P-vagter. 
 

1. Information ved ML 

- Internettet i huset er nu oppe at køre og der skal ikke benyttes kode. 

- Indkaldelse lidt hjælp i at bruge vores i hjemmeside – her tænker vi en eftermiddag og 
en aften af 1-2 timers varighed. 

FC og ML finder et par datoer, som vil blive slået op på hjemmesiden og i Infoskabet 

- Status på døre/afblændinger 

Det er sat i gang – desværre er der en forkert størrelse i ruderne. ML undersøger hvor 
fejlen kan placeres og hvad der skal gøres 

Efter afholdelse af bestyrelsesmødet er det afklaret at vinduer skiftes til den bestilte 
størrelse. Omkostning afholdes af Hvidberg Vinduet. Dørene skal sendes til fabrikken og 
i den periode vil der være afdækket over dørhuller med plader. 
 

2. Nyt fra de fire udvalg 

- Kræmmermarkedsudvalget 

ML sørger for sammen med Lindy Gandrup snarest at indkalde til et møde for at få lagt 
plan for hvorledes arbejdet med det kommende kræmmermarked skal igangsættes og 
forløbe. 



- Husudvalget 

Udlejning fremover fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 12.00 (Hvis der kommer en 
begravelse eller lignende ind over om fredagen, udvises der flexibilitet og man aftaler 
naturligvis blot indbyrdes hvorledes det skal foregå. 

- Aktivitetsudvalget 

Fredag den 25. november tændes juletræet ved flagstangen kl. 16.00 (gløgg og 
småkager) Derefter er der Julefrokost kl. 18 med tilmelding (Invitation kommer senere) 

Aktivitetsudvalget er blevet spurgt omkring Yoga i fælleshuset med fremmed undervise. 
Bestyrelsen har besluttet, at det må man gerne selv om instruktøren ikke er medlem af 
borgerforeningen 

Fællessang og Kaffemik den 30. oktober kl. 14.00 Invitationen bliver sat på 
hjemmesiden og hængt i Infoskabet 

- Broudvalget 

Vi håber, at den nye flydebro til at lægge nedenfor trædelen på færgemolen bliver klar til 
foråret. Niels Pilgaard og Lars Carlsen arbejder med opgaven. 
 
FC har fundet velegnede indsejlingslanterne og Leo Berthelsen og Jørgen Sloth finder 
ud af om de passer ind i deres planer. Lanternerne er på solceller og batteri. Batterierne 
skulle kunne holde i 5 år. Bestyrelsen har tidligere besluttet at afsætte midler til indkøbet 
af disse lanterner. 
 

3. Arbejdsdag den 29. oktober 

Der er indhentet priser på træer, planter, grus, gravearbejde m.m. Det skønnes, at det 
samlet vil blive en udgift på ca. 25.000 kr. + moms. Bestyrelsen har sagt ja til dette 
budget. 

- De praktiske opgaver fordeles på arbejdsdagen og vi starter naturligvis med kaffe og 
rundstykker. Der afsluttes med pølser og brød og en sodavand eller øl. Vel mødt til alle 
– husk at tilmelde jer! 

Det blev besluttet, at vi fremover vil fordele indkøbene mellem købmændene i 
henholdsvis Ulbjerg og Hald. GA sørger for indkøb når antallet af tilmeldte kendes. 

- Fordeling af opgaver inde (GA) 

- Fordeling af opgaver ude (FK) 
 

4. Opgaver for Virksund Borgerforening 

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 hjælper til Kjeld (afløser 
for Lindy) ang. parkering 

Overgår til kræmmerudvalget Kræmmermarkeds 
udvalg 

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

Inden vinter. Forventes udført på den 
kommende arbejdsdag. 

Svend Erik 
Andersen 



Opgave Status Tovholder 

Lys i lamperne 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. 
El-delen afklares på arbejdsdag – evt. 
tændes lys med skumringsrelæ. 

Husudvalget/Svend 
Erik Andersen og 
øvrige 

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

Skal opsættes inden vinter. FC og øvrige 

På Jollebroen 
Indsejlingslanterner 

Skal igangsættes og hvis muligt 
opsættes inden vinter 

Leo 
Berthelsen/Jørgen 
Sloth 

I jollehavnen - vandstandsmåler i 
det gule hus 

Skal monteres inden vinter FC/ML 

Pladsen overfor Skipperkroen 
samt nede ved signalposten. 

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

ML/Jens Kristen 
Buskbjerg 

Male Hus/Stakit og Stejleplads Stejlepladsen er malet 
Stakit og grill skur er malet 
Leo har malet det hvide – tak for det 
Resten venter til efter døre isætning i 
uge 41 

FK/øvrige 

 

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! 
 

5. FC går i gang med fundraising vedrørende den gamle færgebro  

- Det skal være færdigt til december, da det skal med på det nye budget i kommunen 

- Leo Berthelsen vil gerne hjælpe med at undersøge om der kan samles nogle af de 
gamle trædesten, som så kan indgå i ”den nye brobelægning” på en eller anden måde – 
eventuelt bag signalposten. 

6. Eventuelt 
- Der skal gøres plads (ryddes op) i det gule hus, så der igen bliver plads til teltet 

Kræmmerudvalget og bestyrelsen snakker sammen desangående 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Martin Lindgaard  
Mosevej 28 
7840 Højslev 
Mail: martin.lindgaard@hotmail.com 
Mobil: 51814126 


