Referat af bestyrelsesmøde mandag 24. januar
Tilstede: Anders, Palle, Jens, Ulla - afbud fra Finn og Kenneth
Referent: Ulla
1. Opfølgning
a.

“Pas på mig” skilte (saferoad) /Finn - går videre

b. Planken over vandløbet er i proces /Anders og Palle - går videre
c.

Hjertestarterkursus – afholdes til foråret / Finn - går videre

d.

Foreningskonto og e-boks – overdragelse er sket

e. Hjemmesiden - er offentliggjort
f.

Poser til telte – udsat / Kenneth - går videre

2. Årshjul / Ulla
Årshjulet blev gennemgået, og vi fandt datoer for afholdelse af 2022 arrangementer.
Ulla lægger begivenhederne i en oversigt på hjemmesiden.
a.

Fastelavn er d. 27. februar; John Boerskov har tilbudt at lægge ridehus til, og Jens
vil gerne være tovholder. Ulla laver et opslag på facebook.

b. Strandrens og vedligeholdelse af legeplads søndag 27. marts
c.

Generalforsamling afholdes 3. april kl. 10.30. Ulla tjekker om kanohytten er ledig.

d. Påskeægjagt - påskesøndag er 17. april - vi afventer lige en melding fra Martin, som
plejer at stå for det, før der kommer noget ud
e. Vandretur på Østdiget / Natura2000 18. maj kl. 19 med Lars Sønderby fra Odense
Kommune. Finn aftaler med John.
f.

Forårsfest/Byfest afholdes 21. maj på grundejerforeningens plads med
grundejerforeningens telte. Festen skal inkludere fællesspisning, men ellers er ideen
at samle et festudvalg udenfor bestyrelsen, som ideudvikler og arrangerer. Ulla
laver et opslag på facebook.

g.

Sankt Hans 23. juni - afholdes som det plejer

h. Fjordens Dag 11. september. Formelt har vi ikke noget med det at gøre, udover at
lægge plads til. Men hvis nogen skulle have lyst til at lave noget, kan man se
mulighederne her: fjordensdag.dk/bliv-aktoer/
i.

Efterårsfest. Bliver i 2023.

j.

Halloween 31. oktober - vi afventer lige en melding fra Martin, som plejer at stå for
det, før der kommer noget ud

3. Opgavefordeling. Enkelte opgaver blev afklaret gennem snak om årshjul, men vi var heller
ikke fuldtallige denne gang. (Eftertanke: Måske skulle vi udskyde punktet, indtil bestyrelsen
konstituerer sig efter generalforsamlingen…?)

4. Nyt fra digeudvalg / Anders
Kommunen agerer ikke optimalt som bygherre. Tidsplaner bliver ikke overholdt, og dialogen
med digeudvalget bliver ikke prioriteret. For kommunen er diget en lillebitte del af
anlægsprojekterne, mens det for os beboere handler om grundlæggende beskyttelse af
vores ejendomme og værdier.
Processen har været lang og opslidende, og digeudvalget vil nu presse på for at der bliver
afholdt et borgermøde hvor vi kan få mere information.
5. Nyt fra Borgerne Bestemmer / Ulla
Vi hjælper igen Borgerne Bestemmer ved afstemning i Kanohytten onsdag d. 9. februar fra
15 - 19. Der er i år 15 projektansøgninger, hvoraf tre er grundejerforeningens.
6. Reflektor ved stranden
Den gør lidt ondt i øjnene - vi klager ikke officielt, men vil prøve at overtale Lars Sønderby til
at fjerne sofahynderne / Anders.
+

Godt nyt fra Finn: Kommunen har reageret på et Tip, og har givet enden af Muslingevej to
uger til at bringe kvashegnet i orden.

Næste møde - mandag d. 28. februar kl. 19.30 hos Ulla, Muslingevej 23

Dagsorden

1. Opfølgning
a.

“Pas på mig” skilte (saferoad) /Finn

b. Planken over vandløbet /Anders og Palle
c.

Hjertestarterkursus / Finn

d. Poser til telte / Kenneth
2. Generalforsamling
3. Status for Borgerne Bestemmer-projekter
4. Forårsfest
5. Evt.

