
Referat fra bestyrelsesmødet hos Truels i Aabenraa 

8 februar 2018 kl. 19,30 Skarrev Sommerhusforening. 

Til stede: Ingrid Christiansen, Jenny Scmidt, Truels Beier, Chresten Gram og Christian Rasmussen       

og Marie Bjerrum 

 

1.    Medlemmer:     Der er for tiden 185 medlemmer. 

 

2.    Regnskab:        Ingrid gennemgik regnskabet, der var et lille underskud, men det fremkom 

                                 da to regninger fra 2016 først blevet modtager og er betalt i 2017. 

                                Regnskabet er gennemgået og godkendt af revisorerne. 

3.    Referat fra sidste møde: Referatet er gennem gået og godkendt. 

 

4.    Badebro: Der er forsvundet nogle pæle i vinterens løb. vi ser på manglen til opsætning. 

       Østbroen: Vi mangler på nuværende tidspunkt ingen pæle, broen er lagt på land. 

       Vestbroen: Vi mangler tinglysning, men der arbejdes på sagen. 

 

5.    Ophalersted: Ophalerstedet mangler en kærlig hånd og vi vurderer hvad der kan gøres. 

                              Måske kan vi erstatte/reparere de manglende felter. 

      Nyt ophalersted: Vi undersøger et nyt ophalersted ved Maries gård. Materialerne har vi nu 

                                    ganske gratis. Men P. pladsen skal vi selv bekoste Øst for gården. 

 

6.    Borde og bænke:  Truels har kontakt med Aabenraa Kommune  om vi kan få Kis til at reparere 

                                      og male dem. Er der problemer kan vi godt sponsorere malingen. 

 

7.    Krolf: Bedste skorer i turneringen blev Jens Hansen med 28 slag. Det gav en flaske. 

 

8.    Petanque:  Bedste skorer i turneringen blev Dagny Beier og vandt en flaske. 

 

9.    Ny bestyrer på Campingpladsen:  Vi hilser Kirsten og Kjeld Andreasen velkommen til     

   Skarrev. Og håber på et godt og positiv samarbejde. 

                                                   

10.   Steffen Bramsen:  Her er der en Facebook-gruppe vi kan benytte samt finde oplysninger 

                                        på. 

11.    Generalforsamling:    Generalforsamlingen holdes i år den 9, maj  kl. 19.30 i Borgerhuset 

                                                 Østergade 40 B, Rødekro. 

                                    BankKontonr. 7930 0001054304 udsendes i uge 11 til betaling 4/4 2018 

                                                 Husk nu at betale da det giver adgang til at stemme ved          

                                                 Generalforsamlingen 

                                                 Dagsorden i følge vedtægterne. 

                                                 På Valg. Truels Beier.  Modtager ikke valg. 

                                                 På valg. Chresten Gram. Modtager genvalg. 

                                                Marie  Bjerrum. Modtager genvalg. 

11.a   Kontingent uændret.    Bestyrelsen mener at beløbet er passende. 

 

11.b   Loppemarked.     Loppemarked den 29/7  i området som sidst med udstilling i egen  

                                         indkørsel. 

12  EVT: Mødet slut 21.25    Næste Møde19 april kl. 19.00 hos Christian Skovskifte 7,               

6200- Aabenraa 


