Grundejerforeningen Vedersø Klit
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 27. juni 2018

Mødested: Vedersø Klit Badehotel
Tilstede var: Bjarne Sørensen, Preben Thomsen Peter Ravn, Leo Berwald samt Peter Ørskov
1. Referat fra 6. maj 2018 godkendt og underskrevet.
2. Der var intet nyt siden sidste møde.
3. Økonomistatus: overskud kr. 3.156 i perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018
Regnskab kommer efterfølgende og vil være tilgængelig på generalforsamlingen. Vi er d.d.
lidt færre medlemmer end tilsvarende sidste år.
4. Strandrensning d. 5. juni gik rigtig godt – der var ikke så meget affald, hvilket vi bare må
glæde os over. Vi er dog sikre på at selve dagen er god i sig selv også ift. det signal det sender, at vi er opmærksomme på hvordan det ser ud på stranden. Så fik vi igen udleveret blå
flag. Det er nu for 31 år i træk ud af i alt 31 år som blå flag har eksisteret, og vi er den eneste strand der kan prale af denne bedrift 😊
5. Status på salget af branddasker – der er solgt 36 stk. – de fleste er udleveret/afhentet, de
som ikke har hentet kan få dem udleveret dem på hotellet, hvor man skal henvende sig Vera eller Siv. Der er allerede nu flere som gerne vil bestille, som ikke nåede det første gang.
Vi sender derfor nu en ny opfordring til at bestille på samme måde som sidst, nemlig ved at
indbetale kr. 375,00 i Nordea reg. Nr. 9624 kontonr. 8970459635, HUSK at skrive nav og
sommerhusadresse. Hvis dette gøres inden d. 15. juli så kan de blive udleveret på generalforsamlingen. Spørgsmål til dette kan rettes til Peder Ravn på 40181066 eller
p.ravn70@gmail.com
6. Vi fik gennemgået program til generalforsamlingen d. 27. juni 2018 – husk at sidste tilmelding er d. 20. juli 2018
7. Næste møde vil være d. 27. juli 2018 efter generalforsamling hvor bestyrelsen konstitueres

Peter Ørskov
Referent

Vedersø Klit 28. juni 2018

