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Mødedeltagere:  

Tonni Iversen (TI), Karlo Larsen (KL), Hans Hansen (HH), Kjeld Madsen (KM), Peter 

Busch, (PB) 

 

Fraværende: 

Henning Kristensen (HK) 

 

Mødet afholdtes på Blåbærstien 39. 

 

Dagsorden: 
• Konstituering af bestyrelsen. 

• Fastlæggelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver. 

• Formulering af vedtægtsændringer. 

• Fastsættelse af dato for ekstraordinær generalforsamling. 

• Afklaring omkring foreningens hjemmeside. 

• Veje, stier, vendepladser, grøfter. (opfølgning/kontaktpersoner). 

• Drøftelse af honorarer for visse ydelser. 

• Eventuelt 

Konstituering af bestyrelsen. 

Formand: TI 

Næstformand: HH 

Kasserer: KM 

Sekretær: PB 

 

Fordeling af arbejdsopgaver. 

 

1. Postkasser (HH) 

Eksisterende model er ikke længere tilgængelig og der skal derfor findes en 

alternativ model. Det blev besluttet, at udskifte alle postkasserne på Blåbærstien 

med den nye model. De nedtagne postkasser genanvendes til udbygning af postkasse 

stativerne på de 2 andre veje 

 

2. Kontaktperson for udvalgene (TI) 

De nedsatte udvalg må ikke rette direkte henvendelse til kommunen, eller indgå 

aftaler med 3die part i øvrigt. Alle kontakter og henvendelser i øvrigt skal gå gennem 

bestyrelsens kontaktperson, dvs. formanden. Formanden meddeler udvalgene denne 

beslutning. 
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3. Veje, stier, vendepladser (KM), se nedenfor. 

 

4. Hjemmesiden (se nedenfor) 

 

 

Formulering af vedtægtsændringer. 

De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. TI tilretter. 

 

Dato for ekstraordinær generalforsamling 

Der fremskaffes girokort til kontingentbetaling, som sendes ud sammen med 

oplægget til de nye vedtægter, samt en dato for den ekstraordinære 

generalforsamling, hvor ændringen skal endelig godkendes. Dette forventes afsluttet 

senest med udgangen af maj. 

TI og KM aftaler og meddeler tidspunktet for generalforsamlingen snarest. 

 

Hjemmesiden 

TI tilbød at lave hjemmesiden for 2000 kr. Dette blev besluttet. Siden er stort set 

klar, og kan ses på www.thorupstrandøst.dk. Et medlem havde foreslået en mere 

avanceret løsning for 5000 kr., men det vil der i første omgang blive takket nej til. 

Situationen omkring vendepladserne beskrives på hjemmesiden, så folk kan rette 

henvendelse om nødvendigt. (TI) 

 

Veje, stier vendepladser, grøfter. 

Kontakten til kommunen herom har hidtil været gennem KM, og dette fortsætter 

uændret i den nye bestyrelse. 

Vejene er nu sat i acceptabel stand og sidst på efteråret gennemføres en lettere 

reparation igen. 

De første 10 m af stamvejene asfalteres iflg. aftale med kommunen, som også 

bekoster asfalteringen. KM følger op herpå. 

Der har været enkelte utilfredse medlemmer m.h.t. kvaliteten af vendepladserne, 

eller påstået total mangel på samme. Disse skal etableres, bl.a. af hensyn til  

renovationsbilerne. Det blev besluttet kun at etablere/istandsætte vendepladser de 

steder, hvor folk henvender sig om problemer med de eksisterende. KM vil undersøge 

hvorvidt kommunen vil etablere de pladser, der ikke er etableret endnu. 

 

Bestyrelses honorarer. 

Kørsel godtgøres per km efter statens takster, i de tilfælde der skal køres specifikt 

efter en pålagt bestyrelsesopgave. 

Formanden og kassereren honoreres med et tilskud til telefon på 400 kr. per år. 

Værten for bestyrelsesmøderne honoreres med et tilskud på 250 kr. 

http://www.thorupstrandøst.dk/
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Evt. 

Mange ting blev vendt men ingen beslutninger der skal føres til referat. 

 

 

 

23/4-2008 

Peter Busch 

Sekretær. 

 

 

 

 

 


