
 Virksund den 27. juni 2022 

 

Referat fra den 27. 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) 

Hans Bech Pedersen (HBP) 

 

 

1. Information ved ML 

Evaluering af Sct. Hans aften 

• Der var ganske få til fællesgrill før bålet – Måske er der stadig mange som ikke går 
på hjemmesiden eller ser opslagstavlen for enden af fælleshuset. Men det blev en 
fantastisk aften med stor deltagelse (ca. 300 mennesker) 

Nøgler til toilet/hvem skal have? 

• Beslutning: 
Låsen til toilettet for enden af fælleshuset bliver kodet om og vi (FK) får lavet nye 
nøgler. Der vil blive udleveret en nøgle til alle som har en bådplads ved jollebroen. 
Lars Brammer har lovet at stå for administrationen af dette. 
Toilettet rengøres hver gang der er rengøring i fælleshuset. 

 

2. Beslutning angående dør/døre i fælleshuset 

En dør + afblænde 2 døre som besluttet på sidste bestyrelsesmøde eller  

2 døre + afblænde 2 døre – ML har oversigt over det økonomiske med til mødet 

• Beslutning: 
Det blev besluttet, at vi sætter 2 nye døre i og vi ”blænder 2 døre af”. Prisen bliver 
ca. 70.000 kr. i alt. ML sætter gang i projektet. Når vi gør det nu er det for at i de 
næste par år kan komme i gang med at nyindrette køkkenet, mellemgang og 
baglokale. 

 

 

 

 



 

3. Opvaskemaskinen 

ML har været i kontakt med firmaet som leverede maskinen og har fået en grundig 

instruktion angående anvendelse. 

FC og ML har lavet en ny instruktionsvejledning som hænger på - og ved siden af maskinen 

• Beslutning 
Bestyrelsen beder alle til at rette sig efter instruktionen 

 

4. Fest for alle borgere i Virksund den 3. september 
 
Som besluttet på sidste bestyrelsesmøde bliver festen holdt som en tak til dem som har 

hjulpet ved kræmmermarkedet samt medlemmer af borgerforeningen. 

Udvalg til at tage sig af festen 

Vi skal have fundet 4 – 5 personer som vil være ansvarlig for at stille teltet op og tage det 

ned 

Hvad med udlejning af teltet?  

• Beslutning: 
Borgerforeningen afholder en fest den 3. september kl. 12.00 til 16.00 for alle 
medlemmer af borgerforeningen samt alle som har hjulpet med 
kræmmermarkedet. 

• HBP samler et teltudvalg (4 – 5 personer) som stiller telt op og tager det forsvarligt 
ned igen.  

• Når der er fundet folk til teltopsætning/nedtagning, vil vi tage endelig stilling til 
udlejning. 

 

 

5. Eventuelt 

• Nomi4s (FK) sætter en lås på containeren, da den i øjeblikket bliver brugt af hele 
området. 
Nøglen vil derefter blive udleveret sammen med husnøglen ved udlejning.  
 

• Multihuset som Lystbådehavnen søger om at få opført på arealet Gl. 
Mastehus/Smede er blevet sendt til høring hos naboer og foreninger.  
Bestyrelsen agter snarligt at afholde et møde for medlemmer af Borgerforeningen. 
Det er vigtigt, at så mange som muligt møder op, så det mandat som bestyrelsen 
bliver udstyret med, er så dækkende for foreningens synspunkt som muligt. 
Alle dokumenterne vil blive medsendt invitationen til mødet for give alle den bedste 
baggrund for at tage stilling til høringssvaret. 
Der vil til slut blive afholdt en afstemning om det mandat som bestyrelsen bliver 
udstyret med. 

 
 
 
 

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


