Varbjerg d.25-4 09

Grundejer- og lejerforeningen Varbjerg Strand
Bestyrelsmøde ved Formand Poul-Erik Knudsen, Hyttevej 25, 5464 Brenderup.
Til stede: Helle Nørrelund, Poul-Erik Knudsen, Preben Bergholdt, Peter Rasmussen.
Punkt 1 + 2:
Digeudvalget holdt møde d.16-9 08 og besluttede at indvitere til fællesmøde
med andre foreninger i området som måtte have de samme overvejelser vedr.
stigende vandstande samt stormflode.
Fællesmøde i digeudvalget d.5-10 08 på Varbjerghus med div. indbudte foreninger
samt Jan Larsen fra Hessum som informerede om diverse tiltag for kystsikring.
Punkt 3:
Fællesmøde i digeudvalgene med fremlæggelse af tilbud fra Hessum på en sikring af
området til en vandkvote på 2,25cm. over daglig vande.
Tilbudssum ca.1,4 million, hvilket giver et genmensnitligt bidrag pr. husstand på
Ca. 25.000,- incl. Moms.
Moms kan evt. refunderes hvis der etableres et registreret digelaug.
De andre foreninger i området er ikke stemt for ideen.
Alex undersøger mugligheden for vedtægtsændringer samt finansering.
Punkt 4:
Formand undersøger ved kommunen lovliggørelse af tilkørsel til grundene
Solvej 12 samt Bro Strandvej 54 ad sti som altid har været praktiseret.
Punkt 5:
Generalt god stand på div. veje og arealer, men Åvej er meget beskadiget efter flere
byggeprojekter.
Bestyrelsen foreslår: Grundejerforeningen leverer det vejmateriale som skal bruges,
til gengæld må beboerne på Åvej samt Agervej stå for det praktiske arbejde så
vejen kan få en standard så færdsel med almindelige biler er muligt.
Punkt 6:
Årets generalforsamling Lørdag d.20-6 09 kl.10,30 på Varbjerghus.
Håber på foredrag fra Hessum vedr. Kystsikring.
På valg i bestyrelsen er følgende:
Formand: Poul-Erik Knudsen.
Modtager genvalg.
Sekretær: Peter Rasmussen.
Modtager genvalg.
Medlem. Jørgen Østergaard
Modtager ikke genvalg.
Ingen indkommende forslag men evt. etablering af legepladsudvalg.

Punkt 7:
Årets regnskab viser et underskud på ca. 3.700,00, men dette skulle der været taget højde for med
kontigent forhøjelsen fra 300,00 til 500,00 i 2009.
Punkt 8:
Poul-Erik vil opdatere adresseliste.
Venligst oplys nyt eller fejl i gammelt materiale så det kan blive rettet.
Punkt 9:
Brolaug opsætter Badebro om vejret vil d.6-6 09
Punkt 10:
Ingolf foreslås til dirigent ved årets generalforsamling.

