Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 22/9- 07
hos Doris Skovsbøll, Bekkasinvej 20
Mødedeltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer deltog under hele mødet
1. Siden sidst
Det besluttes at mødereferaterne fremover udsendes så vidt muligt inden
for to-tre uger efter møderne har været afholdt.
Mødereferaterne kan med fordel udsendes pr. mail, jf. pkt. 6.
2. Godkendelse af referat
Referatet godkendt med enkelte mindre tilføjelser. Referatet blev herefter ført til
protokols.
3. Brev til udlejningsbureauer (opfølgning fra mødet 14/7)
Brev med henstilling om at dæmpe hastigheden ved bilkørsel i området søges
koordineret med grundejerforeningerne i Nr. Vorupør og Kærgården.
Søren S. afklarer hvem der er kontaktpersonerne.
Jimmy udfærdiger brev okt./nov.
4. Møde med Thisted kommune
Der er aftalt møde med repræsentanter for Teknisk Forvaltning 4/10.
På mødet vil vi bl.a. drøfte hastighedsdæmpende foranstaltninger i området,
principperne for affaldstømning, placering af bænk på kommunalt område,
hastighedsregulerende vejskilte mm.
5. Bænke i området
Vi har indkøbt 6 bænke der søges placeret i området inden uge 42
6. Opfordring til at udsende bestyrelsesmøde referaterne pr. mail
Vi har modtaget en opfordring til at referaterne fra bestyrelsesmøderne
udsendes pr. mail i det omfang det kan lade sig gøre. Derved opnås en mere
målrettet og hurtigere kommunikation og en besparelse på porto udgifterne.

7.

Skifte til sparekassen Thy
Med virkning fra den 1/10-07 varetages foreningens økonomi af Sparekassen
Thy.
I den forbindelse vil bestyrelsen opfordre medlemmerne til at tilslutte sig PBS,
således at indbetaling af kontingent til foreningen kan ske ad den vej.

8.

Bogholderisystem
Foreningens ud - og indgående poster er for få til at det giver mening at investere
i et egentlig bogholderisystem. I stedet arbejder Doris videre med et mere enkelt
og regnearks baseret system.

9.

Indbetalinger af kontingent 2007
Der er stadig enkelte der endnu ikke har betalt kontingent for 2007. Da vi
formoder det beror på en forglemmelse sender vi en lille reminder.

10. Eventuelt / diverse andet
-

der indhentes tilbud fra vognmænd i lokalområdet på vedligehold af vejene.
der følges op (Doris) vedr. evt. benyttelse af toiletter ved Petanquebanen
tegninger over stisystemer i området (punktet udsat til 12/1-08)
Næste møde: 12/1-08, kl. 10.00 hos Søren S.

Referent: Jimmy Fisker

