
Bestyrelsesmøde torsdag d 12-nov-2009 hos Henriette Kongedybs alle 19 
 
Tilstede: Andreas, Lis, Kirsten, Annette, Henriette 
 
Afbud:  Grethe, Ulla 
 
Dagsorden: 
Gensidig orientering: 
Salg af stien 
Klimapenge 
Pr. 3 medlemskab af GFØ 
Hjemmesiden 
Båden Fugl & fisk 
Evt. 
 
De 2 matrikler på Backersvej har sagt ja til at købe deres andel af stien, der løber fra 
Prøvestens alle til Backersvej. 1 matrikel på Prøvestens alle har sagt ja nr. 11, vi afventer 
svar fra nr. 9. Når den er i hus, sættes matrikelafviklingen i gang. 
 
Klimagruppen der har fået nogle midler via fonde mm, har forhørt sig om muligheden for 
at få en konto gennem bestyrelsen. Enighed om at der skal undersøges om de kan få en 
underkonto, de selv kan administrere. Der er enighed om at de ikke skal have adgang til 
den eksisterende konto. Grethe må pt. sørge for det økonomiske på klimagruppens vegne. 
Papirer fra” Faskinemanden” gives videre til klimagruppen. 
 
En parcel på Prøvestens alle nr. 3, har ikke været medlem i mange år, den nye ejer vil 
gerne være medlem. Dette er ikke et problem for GFØ, men der skal udredes noget 
økonomisk mht. vejlavet. Evt. kontakte SGF omkring det juridiske. 
 
Karsten har fået tilladelse til at lægge bestyrelsens mail-adresser på GFØ´s hjemmeside. 
Alle der har relevante skrivelser, skal sende dem til webmaster@gforesund.dk 
De reviderede vedtægter for GFØ er lagt på hjemmesiden. Annette sikrer sig at Henriettes 
kopi er den opdaterede, så den kan blive kopieret og distribueret. 
 
Ideen med fællesbåden er god. Vi giver besked til Karl, at vi er interesserede. Vi afventer 
Karls svar, og sender seddel ud for at høre, hvem der kunne være interesseret i af blive 
Skipper. Evt. prøveperiode. 
 
Vi rykker Ulla for pjecen (klimagruppen er også interesseret) 
Orientering til bestyrelsen om den manglende betaling af en regning fra vejlavet. 
 
Næste møde: 
Mandag d 21-dec-2009 kl. 19:00 hos Kirsten 
 
Fællesmøde med vejlaug (julemøde) 
 


