Grundejer og Lejerforeningen Varbjerg Strand
Varbjerg d.4-5 2014

Referat af bestyrelsmøde afholdt ved Poul-Erik Friis Knudsen, Hyttevej 5.
Tilstede: Poul-Erik, Alex Pedersen, Peter Rasmussen.

Punkt 1:
Genmengang af referat fra bestyrelsmøde d.31-8 2013, følgende ting følges der op på da vi
ikke har fået fyldesgørende svar.
Kommunen kommer tilbage i Marts/April 2014 om der er penge (vilje) til at etablere bump på
Bro Strandvej.
Poul-Erik tager kontakt til kommunen vedr. farlig parkering (begrænset oversigtsforhold)
ved overgang fra sti mellem Bro Strandvej 54 / 56 til stranden (badebro)
Poul-Erik tager også kontakt til Kystinspektoratet om muligheden for at få etableret Høfter på
stranden, så der kan komme sandstrand tilbage.
Rest af referat godkendt.

Punkt 2:
Preben Bergholdt vil gerne fortsætte med at slå græs. Han får fuldmagt til og købe redskab
(buskryder) til at veligeholde blandt andet legepladshøjen.
Vi tilbyder Preben 1.000,00 om året for at opbevarer plæneklipperen samt redskaber.

Punkt 3:
Der ligger stadig grus til rep. Af veje på Hyttevej.

Punkt 4:
Badebro opsat inden 5-6 2014, Poul-Erik graver tømmerflåden fri efter høj vandstand før Jul.

Punkt 5:
Petanquebanen retableres ved at graver 15-20cm. af, herefter på udlægges stabilgrus i
bunden som afsluttes i top med ca.5cm. stenmel. P-E graver med maskine og Lars vognmand
kommer med materialer. Der etableres ca. 20m/2 fliser i forbindelse med Petanquebanen.
Legeplads i OK stand.

Punkt 6:
Højvande d. 6-12 2014. Oplæg til debat på Generalforsamlingen, der fremvises nogle fotos fra
hendelsen.

Punkt 7:
Der er ikke noget nyt om samleplads for renovation på Agervænget.

Punkt 8:
Generalforsamling Lørdag d.28-7 2014 kl.11,00 på Varbjerghus.
Dagsorden udsendes inden d.14-6 (Peter Rasmussen)
På valg er følgende:
Alex Pedersen.
Modtager genvalg, ja.
Helle Nørrelund
?
?
, ?
Bente Frederiksen
?
?
, nej
Inge indkommende forslag.

Punkt 9:
Alex fremlage regnskag & buget som blev godkendt.

Punkt 10:
Poul-Erik rundsender revideret adresselister.

Punkt 11:
Eventuelt samt ordet frit.

Sekretær:
Peter Rasmussen.

