
 

 

Ref. Bestyrelsesmøde lør. d.5/9 2020 
 
1. - 
2. - 
3. - 
 
4. Orientering fra formand 
 
Klitsyn 
Bestyrelsen har rykket for klitsyn - der er ikke kommet svar. Ervind tager kontakt til Jens Henrik, 
som har passet klitterne. Han inviteres evt med til næste bestyrelsesmøde. 
 
Turen fra Vemb til Thyborøn var en succes. Der var flere deltagere end forventet, 50 +.  
 
5. Orientering fra andre 
Lars: huller i vejen. Også ved Birte er der problemer med et hul, hvor vandet står, jf. pkt. 6. 
 
6. Vejforhold 
Grøfter. Ervind har været i dialog med Knud Erik og indhentet et tilbud, 11.000 kr. Ervind har aftalt 
et møde med Knud Erik, og han informeres om, at vi kan godkende tilbuddet. Det vurderes, at der 
ikke er grund til, at Knud Erik graver op, før kommunen har rettet op på forholdene, jf. kort. Derfor 
accepterer bestyrelsen tilbuddet, men der er behov for, at kommunen har fået styr på sit, så vi kan 
komme af med vandet. Ervind følger op, og vi afventer en dato fra kommunen.  
 
7. Generalforsamling d. 10.10.2020.  
Lokalitet: Mindbocentret i Thorsminde. Uden spisning.  
Coronarestriktioner. På grund af mødelok.s indretning, kan vi være 90 personer til 
generalforsamlingen. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at kun én pr. husstand deltager. Deltagelse 
kræver som vanligt tilmelding, hvilket foregår via email til Birte. Her oplyses om antal, og hvorvidt 
man ønsker at deltage fysisk eller virtuelt.  
 
I henhold til den særlige situation kan forslag, som ønskes behandlet, sendes til bestyrelsen inden 
01.10.2020. 
 
Dirigent til gen.forsamling: Bestyrelsen spørger Bo. 
 
Kan Mindbocentret stå for vand/øl? Ervind undersøger.  
 
8. Orientering fra økonomiansvarlig 
Generel orientering: fin økonomi. Pr. 31/8 2020, udfordring med betaling af kontingent fra ca. 20 
medlemmer. Det er en smule mere end i 2019.  
Bestyrelsen har ikke haft større udgifter i løbet af det sidste år. 
 
Det vurderes, at der i år vil blive et underskud på B-kontoen på grund af regning til grøftrensning. 
A-kontoen vil gå i 0. Det er ok, at der er underskud på B-kontoen.   
 
Mobilepay er umiddelbart lukket ned. Det koster at åbne igen + ydelsen koster penge hvert år, og 
hver transaktion koster kr. 0.75. Det vurderes, at der fortsat er behov for at have denne mulighed 
for MobilePay. Den åbnes igen. 
 
9. - 
 
10. Kommende aktiviteter. 
Kan der koordineres Fjandarrangementer i samarbejde med Badebyen? Birte undersøger. 
 
11. Næste bestyrelsesmøde  


