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Referat fra bestyrelsesmøde 06. juni 2020 hos Birte Bjerghuse 136 

Deltagere: Den samlede bestyrelse 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. januar 2020 
Godkendt 

3. Opfølgning på trufne beslutninger 
    Strandrensning 2. maj aflyst grundet CO-VID 19 
    Medlemsmøde i forlængelse af sommerfest erstattes af efterårsarrangement. 
 
4. Orientering fra formand 
    a. Legeplads 
    Er etableret incl tilplantet vold ved gynger 
    b. Cykelsti 
    Er under anlæggelse men forsinket 
    c. Kommende klitsyn. 
    Intet aftalt. Ervind kontakter Gert 
    d. NST grundvurdering 
    Vurdering af grunde langs Vestkysten er sendt i udbud til 5 mæglere hvoraf der efterfølgende vælges 2 
 
5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Madsen fra repareret flere af rebstigerne. 
 
6. Vej-forhold 
Oprensning af grøfter inden september. Der indhentes tilbud fra Knud Erik og Ludvig 
Der er behov for opfyldning med MSG et par steder af hensyn til skraldebil mm. 
 
7. Generalforsamling 18. juli 2020, kl 14.00 
Udsat. 
Dagsorden, beretning og godkendt regnskab udsendes til medlemmerne . 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling når det bliver muligt at mødes igen. 
Kan eventuelt afholdes lørdag i uge 41 på Naturskolen i Thorsminde: 
 
8.  Sommerfest 18. juli 2020, kl 18.00 
Aflyses. 
Lars har afbestilt telt, gris mm. Ingen økonomisk konsekvens. 
 
Lars forsøger med et arrangement i efterårsferien i lighed med det som blev afholdt i efteråret 2019. 
 
Lars undersøger eventuel sommertur mandag den 20. juli med ”Grisen” fra Vemb til Thyborøn 
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9. Orientering fra kasserer 
Kontingentopkrævning 2020/21 forløber planmæssig. 
Birthe forsøger at få en prisbillig løsning på mobil-Pay 
Udgift til telt og finansielle omkostninger fordeles fremadrettet ligeligt mellem  A og B medlemskasser  
Der udarbejdes ikke budget til godkendelse af generalforsamlingen 

10. Bevillinger 
I.a.b. 

11. Kommende aktiviteter 
Lars forsøger med et arrangement i efterårsferien i lighed med det som blev afholdt i efteråret 2019. 
 
Lars undersøger eventuel sommertur mandag den 20. juli med ”Grisen” fra Vemb til Thyborøn 

12. Næste bestyrelsesmøde 
5. september 2020 kl 10.00 hos Jens Erik, Bjerghuse 147 

 

 
 


