
Referat fra bestyrelsesmøde d. 27.5. 
Deltagere: 

Claus, Preben, Margit, Frede, Johnny og Birgit. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde/godkendt 

 

 

2. Gennemgang/opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde: 

Evaluering af generalforsamling: 

God debat – godt med opdeling af beretningen på flere – dog manglede vi overhead. 

Vi skal sidde ved indgangen og tjekke medlemskab 

Nyt punkt til næste år: Fremtidigt arbejde, så det ikke kommer under evt. 

Der skal afsættes 3 timer. 

 

Hundeposer i byen/forslaget droppes 

 

 

 

3. Indkomne punkter. 

 

3.1 Sct. Høns 2018 (planlægning og ansvarsfordeling) 

Vi gennemgik arbejdsplanen – Claus rundsender den nye version. Med baggrund i debat på 

generalforsamlingen hæver vi priserne på lam og gode ben. Margit spørger kroen om pris på 

flødekartofler. 

3.2 Møde med Esbjerg kommune 22.6 (udarbejdelse af dagsorden) 

Claus, Preben, Karin, Jørgen og Birgit deltager. Vi gennemgik forslag til dagsorden. Birgit sender 

denne + deltagerantal til kommunen. I forlængelse af mødet drøftes besøget på Mandø 25.8 

med sekretariatet. Der indsættes 2 nye punkter: 

1: Hvad kan Mandø gøre for Esbjerg Kommune/punktet uddybes. 

2: Luftvåbenets flyvninger over Mandø.  

3.3 Byggeri i klitterne  

Der er i et konkret tilfælde opstået tvivl omkring reglerne for udvidelse og byggeri. Vi tager 

punktet op over for kommunen 22.6. 

3.4 Grøfter/afvanding i byen. 

Punktet blev rejst på vores generalforsamling. Er på dagsorden til vores møde med kommunen 

22.6. 



3.5 Uforudset regning vedr. legepladsen.  

Vi har modtaget en stor regning for hjælp med nedtagning af legeredskaber og flisebelægning. 

Vi skal være obs på at spørge om evt. betaling, inden vi anmoder om hjælp.   

3.6 Kontingent – indlæg i medlemsnyt 

Der er tilsyneladende/måske tvivl omkring kontingentbetaling. Vi oplever at mange kun betaler 

for den ene i husstanden eller kun betaler støttekontingent, selvom man er husejer. Birgit laver 

indlæg til Medlemsnyt. 

3.7 Evaluering over ø- weekenden 

Fantastisk weekend, hvor alt klappede. Claus sender tak til værterne + de erhvervsdrivende. Vi 

var lidt sent ude med info til værterne forud, hvilket vi beklager. Margit laver regnskab og 

rundsender. 

3.8 Hjemmeside 

Marie får lagt materiale på siden og den annonceres, når den efterfølgende er godkendt af 

bestyrelsen. Preben og Birgit mødes med Marie, så vi fremover selv vedligeholder siden. 

3.9 Den nye lov om Persondata. 

Birgit har modtaget materiale, som gennemlæses og rundsendes. Den skulle dog ikke give 

problemer for os.  

     

4. Hvilke informationer fra mødet skal der informeres om. 

 

Medlemsnyt: 

 

Sct. Høns + Forskønnelsespris 

 

Ø – weekenden med tak til værter og erhvervsdrivende 

 

Hjemmeside 

 

Kontingent 

 

Møde med borgmester + chefer 22.6 

 

 

 

Referent Birgit 


