Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 23. juli 2018 i Vesterlund
Grundejerforening
Evaluering af generalforsamling
Bestyrelsen har modtaget mange positive tilkendegivelser både fra vores generalforsamling og fra
øl-foredraget på trods af, at det kneb med siddepladser til generalforsamlingen. Det lover vi, at vi
råder bod på til næste år. Det er jo kun glædeligt, at så mange møder op til generalforsamlingen.
Skulle der blandt medlemmerne gemme sig gode ideer til at få udnyttet teltet til mere end blot en
generalforsamling, modtager bestyrelsen gerne forslag.

Konstituering af bestyrelsen
På generalforsamlingen var Hans Henrik Nørgaard og Carsten Fischer på valg. De var begge klar til
at tage endnu en 2-årig periode og blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen har herefter konstitueret sig
således:
Hans Henrik Nørgaard – formand
Carsten Fischer – kasserer
Lars Bering – næstformand og sekretær
Bente Hjorth Madsen og Lise Dam – bestyrelsesmedlemmer

Hjertestarter
Generalforsamlingen besluttede at investere i en hjertestarter. Bestyrelsen har nu kontaktet
Safetygroup omkring indkøb af hjertestarter. Firmaet er landsdækkende og har siden 2003 været fast
leverandør til TrygFonden. Heartstart1 er produceret af Philips og er verdens mest solgte
hjertestarter. Prisen incl. varmeskab er 12.556 kr. excl. moms. Hertil kommer udgiften til selve
installationen. Vi orienterer nærmere omkring placering m.v. når hjertestarteren er leveret.

Fælles affaldsstation
Bestyrelsen har konstateret, at vi har for få containere på den fælles affaldsstation. Næsten samtlige
beholdere er mere end fyldte. Derfor er der bestilt yderligere
2 ekstra beholdere til glas - i alt 5 stk.
1 ekstra til metal og plast - i alt 4 stk.
1 ekstra til pap og papir - i alt 3 stk.

Forslag fra generalforsamlingen
Bestyrelsen har drøftet et forslag om bomme for enden af de to veje ned til Thorsø. Grunden til
bommene skulle være for at hindre tyveri af både. I første omgang ses bort fra forslaget, men når
kloakering er endelig afsluttet, tages der stilling påny.
Bestyrelsen tager også fat i kommunen for at høre, hvad der er af muligheder i forhold til at
nedbringe hastigheden igennem Vesterlund.

Både langs søstien
Bestyrelsen vil gerne have ryddet op i både mv., som ingen af de nuværende sommerhusejere i
Vesterlund vil kendes ved. Skiftende bestyrelser har gennem adskillige år opfordret til at få sat
numre på både mv. En del både er dog fortsat nummerløse. Vi har en formodning om, at disse både
må tilhøre tidligere medlemmer. Derfor tager vi et billede af alle både mv. uden nummer. Disse
billeder vil blive rundsendt pr. mail med en frist for tilbagemelding. Modtager vi ingen
tilbagemelding, må vi lægge til grund, at båden kan fjernes. Bestyrelsen vil udsende en særskilt
mail herom i nær fremtid.

Ny sti
Bestyrelsen har modtaget et forslag om etablering af en ny foreningssti ved den østlige ende af
Thorsø. Der arbejdes videre med projektet.

Næste møde: 28. oktober 2018

Hans Henrik Nørgaard, formand

Lars Ravn Bering, næstformand

Carsten Friis Fischer, kasserer

