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Til bestyrelsen Virksund Lystbådehavn: 
 
Deltagere: 
Kirsten Pugholm (KP)-formand 
Erik Nymann (ENY) - næstformand  
Kristian Brøns Nielsen (KBN)  
Allan Handberg (AH) 
Gerda Pedersen (GP)– kasserer 
Mary-Ann Christiansen (MAC) - sekretær 
Suppleanter: 
Ole Lauritsen (OL) 
 
Afbud: Rene Fjellerup (RF) 
 
Gæst:  
Jens Kofoed, formand for Virksund Sejlklub 
 
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2021 kl. 17.00 i klubhuset  
 
Bestyrelsesmøde torsdag den 7. januar 2021 blev aflyst grundet Covid-19 
 
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2020 
Beslutning: Der er ansøgt om tømmetank, afventer svar herfra.  

 
3. Jens Kofoed, formand for Virksund Sejlklub deltager i mødet med henblik på gensidig 

orientering og eventuelle ønsker til samarbejde i Virksund Lystbådehavn. 
Beslutning: Jens deltog ikke pga. sygdom. Kirsten afholder møde med Jens snarest.  
 

4. Meddelelser fra formanden (KP) 
- Siden sidst 

Beslutning:  
- Der er ansøgt om penge til  jubilæet hos Skive Kommune. Her ansøges der både i 

Landsbypuljen og RENT LIV puljen. 
- Der er sat nye urinaler på det offentlige herretoilet. 
- Nyt komfur indkøbt til køkken, der indhentes tilbud på tilslutning, skab til gasflasker og 

sikkerhedsforanstaltninger. (AH, GP og KP) 
- Ansøgning om plads til shelters er sendt (KBN) 

 
5. Uendelig bro – forslag stillet fra Søren Bendix, Virksund. (KP) 

Beslutning:  
Virksund Lystbådehavn synes ideen er god. Såfremt der opnås en tilladelse fra Kystdirektoratet, 
er Virksund Lystbådehavn åben for samarbejde omkring placering. 

 
6. Status på Multihus (KB, AH og OL) 
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Beslutning:  
Råskitsen præsenteres. Der iværksættes en proces med forslag til nye tegninger, som forventes 
præsenteret til generalforsamling. 
 

7. Vinterplads og sommerbedding. (GP) 
Beslutning:  
Se punkt 8. 
 

8. Økonomi – status, herunder takstblad (GP) 
Beslutning:  

- Takstblad - Sommerbedding slettes. 
                                  Liggende både efter 1. november betaler for vinterplads. 

- Takstblad er tilrettet.  
- Der forventes et pænt overskud for 2020. 
- Budget 2021 præsenteres.   

 
9. Forskønnelse af pladsen ved gammel kran. (KP) 

Beslutning:  
Erik laver forslag. 
 

10. Jubilæum – 19.-21. august 2021 – status (GP) 
- Alle bedes medbringe 5 emner til sponsorer. 

Beslutning:  
Der er lavet liste over forslag til sponsorer. 
Der er godt i gang i planlægningen, - stort arbejde og stor indsats fra planlægningsgruppen.  

 
11. Bådpladser – plan for små bådpladser (OL) 

Beslutning:  
De små bådpladser bibeholdes til mindre joller. 

 
12. Opsamling til generalforsamling (KP) 

Beslutning:  
Der er ikke indkommet forslag 
Grundet corona-situationen, udmeldes ny dato for generalforsamling, følg med på 
hjemmesiden 
 

13. Eventuelt   
- Hjemmesiden er under revision. 

 
Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 4. marts 2021 kl. 17.00 i klubhuset.  
 
Afbud bedes meddelt til formanden  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mary-Ann Steenbryggen Christiansen 
  
  


