Of - Vesterlyng
REFERAT
Sted
Dato
Deltagere
Afbud
Emne
Referent
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hos Anker i Havnsø
tirsdag, den 25. januar 2022 kl. 15:00
Morten, Torben, Yvonne, Bente, Anker og Ole
Bestyrelsesmøde
Ole
Generalforsamling 26-03-2022
a. Gennemgang af dagsorden til Vesterlyngs generalforsamling.
Dagorden tilrettet til HB’s skabelon
b. Emner til Formandens beretning
Det er tilladt at have indregistrerede campingvogne med nummerplade stående i egen
indkørsel.
c. Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen og kongressen.
Ingen
Datoer på Vesterlyng 2022
a. Beredskabsøvelse forår første weekend i maj og efterår første weekend i oktober
Mails sendes ud med datoer til beredskab.
b. Fælles abejdslørdag + frokost. 11-06-2022 kl. 10:00
c. Bestyrelsesmøder afholdes 4 gange årligt og mere efter behov.
Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag, den 12-03-2022 kl. 15:00
Økonomi
Årsrapport gennemgået og underskrevet af bestyrelsen
Budget og kontingent gennemgået
Aftale om kørselsgodtgørelse gennemgået
Urent vand
Den 10. januar 2022, er der fortaget en vandprøve ved pumpebrønden på fællesarealet.
Vandprøven er blevet analyseret for colital hos Eurofins.
Colitallet var 79.
Til sammenligning nævnes at grænseværdierne for 'udmærket badevand' er 250 i havvand
og 500 i søvand. Endvidere viste en undersøgelse fra Slagelse kommune at i drænvand fra
dræn, der er karakteriseret som udelukkende markdræn uden betydelige risiko for
påvirkning fra ejendomme, lå det gennemsnitlige colital på 75. Vi vurderer derfor at vores
drænvand ikke er nævneværdigt belastet.
Hjertestarter
Der er indhentet materiale og tilbud på en hjertestarter fra henholdsvis hjertevagt med en
ZOLL AED PLUS og Falck med en HeartSine360P. inklusive en service ordning.
Priserne er stort set ens. Vi får lavet en lille undersøgelse på forskelle, og uvildig anbefaling.
Beslutning om indkøb, træffes på næste bestyrelsesmøde.
Reparation af huller i vejene
Besluttet at indkøbe en Big Bag med vejgrus, som placeres hos Yvonne og Kim. Kim vil
løbende reparere de værste huller.
Orientering fra HB møde
a. HB vil foreslå, at alle lokale forsikringer bliver betalt af HB. Det bliver undersøgt.
b. HB arbejder på at Kongressen fremadrettet skal afholdes i november måned i stedet for
april. Og de lokale generalforsamlinger i september i stedet for marts, da det har vist sig
i corona perioden, at der har været større fremmøde lokalt i september måned.
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