
Referat bestyrelsesmøde den 5/6-21 
 
Der er kommet klager fra skraldebil, over stikvej ved 105 er ikke klippet godt nok. Derudover mangler der mere 
grus på vejen. Carsten sørger for dette. 105 klipper selv lidt og på næste arbejdsdag skal det så have en 
ordentlig tur. 
  
Der skal sættes store sten ved indgangen til stien ned mod vandet, så vi forhindrer der bliver kørt på stien. Der 
er sat pæle hvor sten skal placeres. 
Kurt kontakter Carsten om at få ham til at lægge store sten med en meters penge i mellem. 
  
Vi skal komme med et oplæg omkring bål mv. som så skal på generalforsamlingen. Der skal så laves en 
vedtægtsændring. 
Vi oplever mange ikke overholder de nuværende regler med kun at lave et hyggebål. Der må ikke brændes 
haveaffald af. Vi bor i en krudttønde og der skal næsten ingen ting til før vi har ildebrand. 
Dorthe laver oplæg til næste møde. 
  
Vi har fundet ud af at nogle kommuner hjælper med at opkræve kontingent via ejendomsbilletten. 
Mariagerfjord gør det bare ikke. Både Ringkøbing og Vesthimmerland kommune gør det. Rasmus vil kontakte 
kommunen igen, og se om vi kan presse dem. 
Ved at kommunen sørger for opkrævning er vi ude over at folk sendes til inkasso, og det koster foreningen 
rigtig mange penge hvert år.  
Dorthe sender lidt oplysninger til Rasmus. 
  
Der skal opsættes gangsti skilte på en ny sti mellem Jægerskoven og Vidjeparken. Kurt hører om Peder ikke vil 
hjælpe.  Pæle og skilte ligger i aktivitetshus. Peder og Birgitte kan tale sammen omkring placering. 
  
Der ligger et oversigtskort i hus som skal opsættes i den nye info stander. Kim sørger for at få sat det op. 
Vi ser om der ikke er plads til en opslagstavle, hvor referat fra generalforsamling mv. skal hænge. 
  
Chikaner bliver droppet pt. Orientering på generalforsamling om hvorfor de er droppet. 
  
Dorthe sætter hyndeboks op ved legeplads til legeredskaber mv. Når plankeværk er malet, skal boks sættes 
fast. 
Berit sætter et skraldestativ op ved aktivitetshus. Peder eller Carl Jørgen hjælper med tømning af dette. 
  
Skt. Hans er den 26/6.  
Vi mødes ved 15. tiden til kaffe og medbring selv kage. Hygger med leg og snak. Grillen tændes ved 18. tiden og 
folk medbringer selv mad og drikkevare. Bål tændes ca. kl. 21. Foreningen er vært ved en øl/vand. Kurt sørger 
for indkøb af drikkevare og kul. 
Vi skal huske Branddasker. Rasmus køber et par brandslukkere. 
Vi skal finde en eller to bål vagter. 
Vi åbner for gren affald fredagen før. 
Vi mødes kl. 19 fredag til at sætte telt op.  
Der bliver sendt opslag ud med tilmelding. 
  
Vi finder en dag i slut juli start august til at male plankeværk ved legeplads. Sender ud om nogle vil hjælpe.  
På arbejdsdag skal plankeværk og postkasser males anden gang. 
Kim sørger for mere maling. 
  
Næste møde 4/9 i nr. 92. 
 


