Bestyrelsesmøde i Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand, UBS, søndag den 2. februar 2020
Dagsorden:
1. Kassereren har ordret.
2. Status på bestyrelsens arbejde.
3. ”Fådetfixet” projekt.
4. Grundejerforeningens hjemmeside.
5. Generalforsamling 2020
6. Diverse.
Punkt Emne:
1.
I referat fra den stiftende generalforsamling er Prebens efternavn forkert. Banken
har noteret dette og skal rettes til, Frederiksen, før det videre arbejde kan ske.
Er MobilePay en mulighed?
Foreningens gmail mailadressen er udfordrende, derfor skal det undersøges
hvilken andre løsninger der er på nettet.
2.
Opmåling af strandlinjen: ejerskabet fra Sukkerkanalen til folden der starter ved
naturreservatet, jf. matrikelkortet, er fordelingen som følgende: Kalundborg
Kommune 24,8%, Fredskovens Ejerlaug ca. 15% og Å gaardens gods 7%
Områdets grundejerforeninger, ejerlaug og vejlaug: enkelte mangler. Formålet
med kendskabet af områdets grundejerforeninger, ejerlaug og vejlaug, er at få
skabt en dialog, dvs. være UBS’s forlængede arm. Det kan eks. være fællesmøde
med formændene og UBS, eller videregivelse af informationer fra UBS til
medlemmerne af grundejerforeningen/ejerlauget/vejlauget, i det fortsatte
arbejde for sommerhusområdet jf. UBS’s formål og visioner beskrevet på
foreningens hjemmeside bjerge-sydstrand.dk.
Maskineudvalget: Hedeselskabet skal kontaktes for maskine information.
3.
Status om indhentede muligheder for 2 badepontoner.
4.
Hjemmesiden er blevet flot. Tak til Torben.
Er det muligt at skrive dato på hjemmesiden ved opdatering?
5.
Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
afholder generalforsamling
lørdag den 14. marts 2020 kl. 13:00
på Gørlev Sukkerfabrik, Algade 2D, 4281 Gørlev.
entre inkl. medlemskab for 2020 kr. 50,00
se mere på FB og www.bjerge-sydstrand.dk
Bestilling af lokale gennem Jonas Henriksen.
3 skilte bliver udarbejdet med info om GF, til opstilling ved Sukkerkanalen samt
ved de to indfaldsveje til sommerhusområdet dvs. nord og syd.
Udarbejdelse af indkaldelse til GF, offentliggørelse på FB og hjemmesiden, samt
postkasseomdeling. På valg er: Lone Møller, Martin Sørensen, Carsten Noe, Ole
Holm (ønsker ikke genvalg)
Registrerer fremmødte og medlemsskabsbetaling på 50 kr.
Udarbejdelse af medlemsregistrering sedler: Birgitte
Dirigent & stemmetæller: bestyrelsen har forslag til disse poster.
6.
Bestyrelsen mødes kl. 11:00 ved GF
Er det muligt at omdøbe FB siden til ”Bjerge-Sydstrand” som UBS’s hjemmeside?
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Tilstede: Martin Sørensen, Preben Frederiksen, Lone Møller, Carsten Noe, Flemming Rønholt & Birgitte Andersen
Næstved den 2. februar 2020
Birgitte Andersen, sekretær

