Til bestyrelsen for Birgittelyst Grundejerforening.
Alle mødt
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13. december 2017 kl. 20.15, Bøgestien 5.
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 11.10.2017.
Godkendt uden bemærkninger.
2. Meddelelser, herunder nye beboere
Beboerblad Bindestregen i Bruunshåb omtaler nye beboere i – hvad de hedder og hvor de kommer fra. Ide
til at tage op i Birgittelyst. Ingen nye beboere siden sidst.
3. Foreningens økonomi ved kassereren.
Kent gennemgik regnskabsstatus: indtægter 184. 250 kr. – udgifter 133.481. Der mangler fortsat 15 x
kontingent – desuden et antal ikke-medlemmer. Henrik og Bjarne vil tage kontakt til begge grupper.
Fortsat opretholdelse af separat beholdning fra tidligere sommerfester tages op på generalforsamling.
4. Oasen og veje ved Laurids
Pt. ikke mange aktiviteter grundet vejrforhold. Lys i pavillon – lås på skab med batteri er 803. Niels Jørgen
Hesselholt kontaktes omkring batteri.
5. Drøftelse af anvendelse af salt på vore veje, nogle grundejere bruger salt, skal de opfordres til at lade
være?
Opfordring i LandsbyPosten at man bruger sand/grus frem for salt, da rent salt kan gøre skade på asfalt.
Stien gennem Oasen kan trænge til at blive opdateret – evt. i forbindelse med etablering af lys.
6. Evaluering Legedag og Halloween 2017 – 22.10 og 29.10.
De involverede holdt et evalueringsmøde - vi har nu en skabelon til fremtidigt brug. Køb-Salg-Bytte Dag afholdes
forår og efterår – forår tillige med GardenGames – efterår tillige med Halloween. Legedag 2018 er planlagt til sidste
søndag i maj (Garden Games) og til søndag d. 21. oktober 2018. Planlægningsmøde aftalt til tirsdag d. 17. april 2018
kl. 19:00 i Oasen.

7. Lys langs sti i Oasen
Vi har fået dispensation til at nedgrave kabler langs stien. Ansøgning om etablering af strøm til
redskabsrum er sent til Energi Viborg/Viborg Kommune - afventer svar.
8. Mulighed for at tvangsopkræve vejafgift for de beboere, der ikke ønsker at være medlem af
grundejerforeningen
Vi skal have alle med som medlem i Grundejerforeningen – indbetaling til vejfond vil følge. Se pkt. 3.
9. Emner til Landsbyposten
Deadline 5. januar 2018. Orientering om Generalforsamling. Husk at betale kontingent for at deltage i
generalforsamling. Opfordring i LandsbyPosten at man bruger sand/grus frem for salt, da rent salt kan gøre
skade på asfalt. Kalender med aktiviteter i Birgittelyst. Der arbejdes på lys langs sti i Oasen. Opfordring til
at være aktiv i foreningen De Fem Halder.
10. Oversigt over projekter og arbejdsopgaver i bestyrelsesåret 2017/18
Gennemgang af liste. Laurids overtager Hannes plads på den praktiske del af lys i Oasen.

11. Kroen – hvad kommer der til at ske fremover?
Værtsparret har opsagt forpagtning med udgangen af januar 2018. Vi diskuterer muligheder og håber på
en fremadrettet løsning.
12. Fremtidigt mødested for vores bestyrelsesmøder.
Evt. hos Margarita Wines – ellers privat.
13. Eventuelt.
Af foreningens vedtægter skal foreningen alene tage sig af vejforhold. Vedtægter bør opdateres, så
formålsparagraf bliver tydeligere. En opgave for en ny bestyrelse. Kristian genopstiller ikke, men vil gerne
være med i en arbejdsgruppe omkring Birgittelyst kro.
Laurids har henvendt sig til Naturstyrelsen om ødelagte stier i Hald Ege.
Mødeleder Henrik Møller. Referent Hanne.
Næste møde mandag 12. februar 2018 k. 19:00 – hos Hanne, Rosenstien 23
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