
 Virksund den 30. maj 2022 

 

Referat fra den 30 maj 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) 

 

Fraværende: 

Hans Bech Pedersen (HBP) 

 

 

1. Siden sidst – information ved ML 

Henvendelse til kommunen ang. renovering/vedligehold på den gamle færgemole – ML aftaler møde med 

Teknisk forvaltning.  

På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi, at Gerda Pedersen gerne måtte fortsætte projektet med 

blomster/biodiversitet på trekanten ved Hobrovej, men Gerda har desværre meddelt bestyrelsen og 

kommunen, at hun dropper projektet. Derfor har vi meddelt kommunen (og Gerda), at vi hermed betragter 

sagen som afsluttet og at vi (en enig bestyrelse) ikke vil foretage os yderligere. 

Der er nu kommet styr på en Pladsmand, græsslåning, græstrimning og Broformand for jollebroen.  

Pladsmand: Svend Erik Andersen 

Broformand: Niels Pilgaard 

Græsslåning og buskrydning deles mellem Verner Møller og Jens Kristen Buskbjerg 

Gavekort (Gratis weekend i fælleshuset) udloddet til en af Borgerforeningens medlemmer ved Oktoberfesten 

2021 – står selvfølgelig ved magt. 

Der udspandt sig en lille diskussion angående regler for leje af Fælleshuset – hvornår kan man komme ind og 

hvornår skal man være ude etc. Det bliver lagt over til det nye husudvalg at få gentænkt reglerne for leje af 

fælleshuset. 

 

2. Økonomi/Status på overdragelse FC 

Orientering på status. 

 

3. Hjemmesiden FC/ML 

Stor ros fra de øvrige i bestyrelsen – overskuelig hjemmeside med sidste nyt og kalender for 

fælleshusudlejningen. 

 

 



4. Beslutning angående dørene i fælleshuset 

Tilbud på ny midtedør 27.000 kr. 

Der indhentes tilbud på isætning samt isolering/afblænde de 2 andre døre. 

Enig bestyrelse besluttede at ML & FC går videre med projektet og indhenter tilbud hos lokal tømrer. 

 

 
5. Bestyrelsens holdning til ”Kræmmerfest” eller ”Tak til byens borgere arrangement” 

FC 

En enig bestyrelse foreslår, at alle medlemmer af Borgerforeningen samt hjælpere til Kræmmermarkedet 
inviteres til fest i fælleshuset/teltet for at fejre den store indsats fra mange frivillige og for at takke alle for at se 
igennem fingere med de gener som et sådant marked også giver. Festen vil være en uforpligtende 
sammenkomst midt på dagen hvor Virksund Borgerforening vil være vært for lidt mad og drikke. 

Der vil senere blive søgt efter et udvalg der sammen med aktivitetsudvalget vil stå for den nærmere 
planlægning. 

 

6. Eventuelt 

FK og FC undersøger muligheder for et større ”Virksund Flag” i stedet for den noget slidte ved indkørslen til 
pladsen foran Fælleshuset. 

Det blev foreslået, at der på hver dagsorden bør være et fast punkt med ”Nyt fra udvalgene”. En enig 
bestyrelse bakkede dette forslag op. 

FK fortalte om husudvalgets planer med beplantning bag husene og evt. rundt i yderkanten af græsarealet. 
Bestyrelsen bakkede op om, at man fortsætter med at få planerne konkrete. Der tages herefter beslutning om 
det videre forløb. 

Svend Erik Andersen og FC arbejder videre med Bord/Bænkesæt – renovering af eksisterende, flytning af 
nogle, samt eventuelt anskaffelse af nye. 

Opfordring fra ML til alle bestyrelsesmedlemmer om at melde ind hvis man vil have punkter på dagsordenen. 
Det er vigtigt, at vi får vendt tingene og få bredt beslutningsprocessen ud. 

 

      EMC  

 

 


