Bestyrelsesmøde i Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand, UBS, søndag den 19. april 2020
Dagsorden:
1. Nyt bestyrelsesmedlem.
2. Status på bestyrelsens arbejde.
3. Badepontoner/flydeplatform projekt.
4. Grundejerforeningens hjemmeside.
5. Kassereren har ordet.
6. Diverse.
Punkt Emne:
1.
1. suppleant er indtrådt i bestyrelsen, efter at Ole Holm har trukket sig.
Velkommen i bestyrelsen, Anne Marie
2.
Generalforsamling: Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen til
marts 2021 grundet uvisheden om regeringens Corona retningslinjer for
forsamlinger.
Fibernet: Fibia er i gang med nedgravning af fibernet i den sydlige ende af Bjerge
Sydstrand, og Flemming arbejder på at få en tidsplan fra Fibia. Ejeren af
Fredsskovens Ishus er en god samarbejdspartner og har indvilliget i at opbevare
Fibia flag ved ishuset. Flagene kan også afhentes ved Sukkerkanalen.
Strandrensning: I forbindelse med strandrensning projektet har kommunens
embedsfolk trukket det i langdrag, men efter at Martin har talt med
borgmesteren, vil Kalundborg Kommune blive bedt om at være mere behjælpelig i
processen og de instanser der er ind over.
Områdets registrerede grundejerforeninger: Formændene har fået tilsendt et
informationsbrev om UBS, hvori de er blevet opfordret til at dele med deres
medlemmer.
Registrering af UBS: Kalundborg Kommune har endnu ikke færdigbehandlet
registrering af UBS i deres register. Der tages kontakt til kommunen igen.
Tour de France: Løbet kommer til at cykle igennem Bjerge Sydstrand i 2021
3.
Orientering om muligheder for badepontoner/flydeplatforme til badesæson 2021
4.
Nyt menupunkt: Der bliver tilføjet et menupunkt mere på hjemmesiden, NYTTIGE
ADRESSER, hvor områdets håndværkere, vinduespudsere, rengøring, cafeer ect.,
mod et sponsorbeløb til foreningen, kan blive opført, dog uden ansvar for
foreningen for deres arbejde.
Sponsor udvalget vil udarbejde et sponsorbrev og tage kontakt til dem der
arbejder i området.
5.
Medlemstallet er på 84 medlemmer. Der er blevet udarbejdet et velkomstbrev,
som alle nye medlemmer får tilsendt.
6.
Der bliv udarbejdet et nyhedsbrev der offentliggøres på hjemmesiden og på
Facebook; Breakings news

Ansvar:

Alle

Flemming

Martin

Birgitte

Birgitte

Carsten
Torben

Flemming &
Anne Marie
Preben
Lone &
Martin

Tilstede: Martin Sørensen, Preben Frederiksen, Lone Møller, Carsten Noe, Flemming Rønholt, Anne Marie Jensen &
Birgitte Andersen. Torben Anskjær deltog i mødet som ansvarlig for grundejerforeningens hjemmeside.
Næstved den 27. apri2020
Birgitte Andersen, sekretær

