25-4-2011
Referat af bestyrelsesmøde afholdt ved Alex Pedersen Bro Strandvej 50.
Tilstede: Helle Nørrelund, Poul_Erik Knudsen, Henning Hust, Alex Pedersen, Peter Rasmussen.
1: Genmengang af referat bestyrelsmøde d.22-8 11.
Dorthe Pinnerup Bro Strandvej 44 har lov til at parkerer ved sydligt skel langs indkørsel til nr. 46,
da hun holder på egen grund.
Åvej 6 og 16 har fået tilsendt brev vedr. hegn.
Per Holm Åvej 3 har fået tilsendt brev vedr. udkørsel Solvej til Bro Strandvej, bestyrelsen
accepterer Kommunens afgørelse og vil ikke foretage sig mere.
Brev modtaget fra Middelfart Kommune vedr. Bro Strandvejs dårlige forfatning, selv efter
kloakeringen vil der nok kun ske reparation af vejen da der ikke er penge til andet, på tråds af at
75% af vejen graves op.
2: Dige.
Møde i Digeudvalget d.31- 10.
Nødvendige grundundersøgelser for viderførelses af projektet vil andrage 26.000,00
Gunnar Lorentzen vores tovholder mødte op til mødet med forslag om fordeling af udgifter til
grundundersøgelse med 1/5 til hver forening og blev mødt med følgende.
Skræntens Grundejerforening melder fra:
Engdragets Lejerforening melder fra:
Bromarksgårdens Grundejerforening vil max give 3.000,00
Engdragets Ejerforening er stadig med:
Grundejer og lejerforening Varbjerg Strand er stadig med:
Selv om der ikke er ligelig økonomisk fordeling er bestyrelsens holdning at vi er parat til at yde
extra for at få denne vigtige undersøgelse lavet som er altafgørende for sagens videre forløb.
3: Kloakering:
Opstartsdato for vores Grundejerforening er ikke fastlagt endnu.
4: Hjemmeside:
Referater fra generalforsamlinger samt bestyrelsmøder kan findes på følgende
hjemmeside www.varbjerg-strand.dk et gratis link fra vores formands hjemmeside.
(mange tak for det).
5: Fastsættelse af dato for generalforsamling:
Generalforsamling lørdag d.18-6 11 kl.11,00 på Varbjerghus.
Ingen indkommende forslag.
På valg: Formand,
Poul-Erik Knudsen - Genopstiller.
Bestyrelsmedlem, Alex Pedersen
- Genopstiller.
Sekretær,
Peter Rasmussen - Genopstiller.

6: Gennemgang af regnskab og fastsættelse af buget:
Regnskab samt buget vil blive fremlagt på generalforsamling.
7:Nye medlemmer, nye adresser:
Venligst oplys ændringer til formanden.
8: Områdets tilstand:
Veje og stier OK, Jørgen Christensen vil gerne fortsætte med græsslåning.
9: Brolaug:
Preben Bergholdt.
Lars Grave.
Michael Clement.
Tim Mathiesen
Ingen kommentarer fra Brolauget.
10: Legepladsudvalget:
Bente Bay.
Kenneth Poulsen.
Søren Marcussen.
Dorthe Pinnerup.
Ingen kommentarer fra legepladsudvalget.
11: Eventuelt:
Ordet frit.

sekretær Peter Rasmussen.

