Ref. bestyrelsesmøde
mandag d. 25.10. 2021
netreferat

Fremmøde
Referat fra sidste møde
Økonomi
Evaluering generalforsamling
for 2019/2020 d. 8.09.2021

Ordinær generalforsamling
2020/2021 d.24.11. kl.19.00
Evt. præsentation af
Sebbervideo
Retablering af området (sti og
grøft)
ved Navet 50

Møde med AK d. 21/9

Partshøring
Møde med advokat

Arrangement 10/9 med temaet
”Kom-ud af coronabusken”
Forslag fra aktivitetsudvalget i
Kulturbrugsen om julemarked
samme dag som
juletræstænding
Juletræ sættes op.
Juletræstænding

Bankospil i Kulturbrugsen
onsdag d. 1/12 kl. 19

Hanne Gerges, Evy Moric, Henrik Hansen, Hans Heidemann Lassen
Tonio Groslier og Mogens Hansen
Referater fra bestyrelsesmøde d. 16/8 samt konstituerende møde
d. 8/9 2021 godkendt og underskrevet.
Økonomien gennemgået. Regning for jord til gl. petanquebane 4200 kr.
God tilslutning

Indkaldelsen husstandsomdeles og opsættes på infotavle samt hjemmeside
og på foreningens FB side.
Forslag om folder: der udarbejdes forslag til en folder til næste
bestyrelsesmøde.
Videoen præsenteres på generalforsamlingen

Der er tilført grus på stien af samme type som vejlauget anvender på øvrige
grusveje i Sebbersund. Lavningen/ grøften er endnu ikke reetableret som
aftalt med ejeren af Navet 50.
BF fået udarbejdet tegninger
og oversigtskort over det berørte område. Disse er sendt til ejeren af Navet 5
Lavningen/grøften er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen.
Reetableringen er lovet udført senest uge 43
Diverse problemstillinger blev drøftet… herunder terrænreguleringer… og
udfordringer med den opgravede jord - Især ved nybyggeri. –
Når diverse tvivlsspørgsmål i forhold til overholdelse af lokalplan 87 og
byggesager vedr. Navet 50 er afklaret, vender sagsbehandleren tilbage.
Herudover påbegynder AK partshøring vedr. evt. overtrædelser af lokalplan
87.
BF ønsker, at lokalplan og byggetilladelse overholdes.
BF har afholdt møde med advokat Mogens Kjær ang. forhold
i samarbejdet med Sommerhusforeningen

Arrangementet havde god tilslutning af diverse foreninger,
Der var plads til flere besøg. Den efterfølgende spisning
havde god tilslutning.

BF bakker op om forslaget

Lørdag d. 27/11 kl. 10 sættes juletræ op
Søndag d. 28/11 kl.16 juletræstænding og bagefter serveres gløgg og
æbleskiver.
BF har bevilliget 1500 kr. i garanti samt 200 kr. til gave.

Foredrag d. 2/11 om ryg, nakke
og lænd i Kulturbrugsen kl. 19

Der er annonceret på diverse digitale platforme og ved opslag
BF byder velkommen og byder på kaffe/the.

Møder vedr. oprensning af
havn og området ved havnen

AK har bevilliget 750.000 kr. til havneprojekt. Udvalget
efterspørger ved AK kriterier for anvendelse af beløbet. Ejerforhold
af området undersøges.

Legepladsrapport

Rapporten er fremsendt i oktober. Mange mindre forhold
kan klares af egne borgere, og større udbedringer kræver prof. assistance

Besigtigelsesdag Navet d.
30/10
Forslag fra borger om – på
opslagstavle- en oversigt over
virksomheder i Sebbersund
samt en kalender for
arrangementer i forskellige
foreninger.

Naturplejen for Navet aftales med Sommerhusforeningen

Næste møde

15/11 kl. 19

Evt.

Henvendelse fra Valsted Borgerforening om i fællesskab at ansøge om

BF henviser til dens hjemmeside samt oplysning om at
grundet Corona er der ikke udsendt en oversigt de sidste
par år.
På Borgerforeningens hjemmeside findes oversigt over virksomheder i byen.

midler til plantning af frugttræer og buske. der svares, at BF ikke
umiddelbart finder plads hertil i Sebbersunds offentlige naturområder.

