
Referat  Bestyrelsesmøde Søndag den 16. juni  
mødet afholdes hos: Lars nr. 116 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden   -godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra 6. april 2019   -Godkendt  
3. Konstituering med ny næstformand. 

(Bente har ved mail af 27. april 2019 meddelt hun udtræder af bestyrelsen). 
-Lars 
 

4. Opfølgning af tidligere trufne beslutninger 
a) Strandrensning samt arbejdsdag. Branddaskekasser og rebstiger. 

- Strandrensnings dagen forløb rigtig fint . Birte kontakter Bente for nærmere vedr søgning af 
midler fra kommunen.  

- Branddasker holdet kontaktes af Lars (Hans Madsen, Michael. Per mhp klipning af hyben etc samt 
kontakter rebstige udvalget. 

5. Orientering fra formand  
a) Legeplads. Der er rykket kommunen 4 gange sidst 8.juni.  
-Ervind forsøger igen via den tekniske direktør.  
b) Kystbeskyttelse. Karsten Filsø har ikke svaret på henvendelse efter aftale. 
- møde dd med repræsentanter fra Sletten.  Der skal tages nærmere drøftelse med Karsten Filsø. 
c) Facebook side. 
- Det er ikke foreningen der har oprettet Facebook siden,  den er oprettet af Hans Madsen. Alle 
kan lægge opslag op, men bestyrelsen har intet ansvar herfor. 
d) Møde med slettens grundejerforening. 
- Ervind har holdt møde med ovenstående vedr. Klitsyn. Sandflugten har i år været særlig slem på 
Sletten i år. Bla pga trafik og leg i klitterne,  der skaber skar. 
e) Klitsyn 18/6 d.å. 

6. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
(Emner til fremtidig behandling) 

7. Vejforhold 
a) Der er lagt stabilgrus under og ved hjertestarteren. Klitroser gror op.  

-der er klippet,  lagt stabilgrus. Der lægges endvidere  fliser. Foreningen betaler fliser og 
campingpladsen lægger dem. 

8. Generalforsamling den 20. juli 2019 
a) Dagsorden (Vedlagt)) 

- Gennemgås  
b) EFP arbejder på beretning 

9. Sommerfest 2019 
a) Indbydelse (vedlagt) 
b) Opfølgning 

- Opgave fordeling  

10. Orientering fra økonomiansvarlig 
a) Generel orientering fra kasserer 
b) Regnskab 2018/19 Birte har udsendt til bestyrelsen 
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c) Regnskab, status/ budget opfølgning 2019/2020 
d) Kontingentbetaling for perioden 1/5 2019 til 30/4 2020 

11. Bevillinger 

12. Kommende aktiviteter 
a) Michael Bramsen har meddelt at han gerne vil fortælle om livet i Bjerghuse efter 
sommerferien. 

13. Der kommer dato senere på sommeren  
Næste bestyrelsesmøde:  
Lørdag 13. juli kl  10.00 hos Ervind 

                           16 juni        Referent May-Britt Stage  


