
 Virksund den 4. juni 2022 

 

Referat fra den 13. juni 2022 kl. 16.30 til 17.30 

 

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 

Mødet med Teknisk Forvaltning angående Gl. Færgebro – De møder op senere med en ingeniør som 
kommer med løsningsforslag. Så vil man søge om en anlægsbevilling til budgetforhandlingerne 2023. Hvis vi 
kommer igennem nåleøjet kan det først udføres i 2024. 

Skive kommune har henvendt sig for at få lov til at opstille 8 paller med stauder/biodiversitet som også 

udstilles andre steder i kommunen. Vi modtager pallerne sidst i august eller begyndelsen af september 

(varighed 3 uger) – opstilles overfor Skipperkroen på græsplænen. 

Hans Korsgård har sendt et brev ang. et kommende ”Ukrainer arrangement” på campingpladsen.   – 
Bestyrelsen har besluttet at lade det være op til de enkelte medlemmer hvad angår deltagelse og bidrag. 

Samarbejdsmøde – Sct. Hans. ML tager hånd omkring planlægningen og aftaler med båltaler. 

En kort snak omkring placering af et nyt Logo-flag. Vi tager emnet op på et senere tidspunkt. 

 

2. Nyt fra de fire udvalg 

- Kræmmermarkedsudvalget  

Se Gitte Steinicke´s indlæg af 27. maj på hjemmesiden. 

- Husudvalget 

Der bliver udarbejdet et nyt opslag med praktiske oplysninger i samarbejde med Edith. Der bliver 
ophængt nyt julebelysning i ”Grillskuret”. Det falmede skilt (Kodelåsen) ved fordøren bliver udskiftet.  
Der bliver ryddet op i infotavlen på gavlen af fælleshuset. 

- Aktivitetsudvalget 

Forslag til årshjul: 

Uge 29 Kræmmermarked 

Uge 34 Sommerfest 

Uge 43 Søndagskaffemik – fællessang 

Uge 47 Fredag Kl. 16, juletræet tændes – evt. sammen med havnen og campingplads 

Uge 2 Fællesspisning 

Uge 12 Varme hveder 



- Broudvalget 

En fantastisk god dag - se mere på hjemmesiden 

Finn får lov til at undersøge videoovervågning af jollebroen 

 

3. Hvordan sørger vi for informationsgangene i bestyrelsen 

- En afklaring af beslutningsprocessen i bestyrelsen 

- Der er mange beslutninger som skal tages ”her og nu” 

- Skal bestyrelsen indkaldes hver gang? 

- Hvordan er udvalgenes rolle – hvornår skal udvalgene inddrages 

- Det er vigtigt, at udvalgene tages med i beslutningerne, ellers devalueres udvalgenes rolle 

 

Bestyrelsen fik en god og konstruktiv snak om ovenstående, for at fortsætte det gode arbejde/samarbejde 

- i bestyrelsen intern 

- mellem bestyrelse og udvalg  

- i foreningen som helhed.  

 

4. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 

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


