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Pkt. 1 Gokendelses af sidste referat: Ingen kommentar 

Pkt. 2 Malerarbejde af søhus` vinduer og døre var bestilt til sommeren 2014, men vi blev brændt af                 
 og der skal findes nye håndværkere. Det skulle gerne blive sat i gang  inden sommersæson 
 2015 starter i uge 26  

Badebroen skal ordnes så tidligt som muligt. 
Akut udbedring af bakkehus' tag. 
Bænk ved garagen er sat op. 
Garagen er sat i stand. 
Der er blevet fjernet en del  beplantning og træer  ved søhus, grundet fare for at vælte ved 

 storm.   
Pkt. 3.  Køkken udvidelse i  Søhus: 

Peter har lavet skitsen og der skal indfindes et tilbud på omkostninger. Rasmus tager en 
vurdering af dette sammen med Peter og ud fra de indkomne tilbud tages der stilling til om 
køkkenudvidelsen skal ske. 
Årstiderne arkitekter sættes på sagen således også at søge kommunen om tilladelse til 
byggeriet. 
 

Pkt 4.- 5.   Budget 2015 ser generelt rigtigt fornuftigt ud. 
                           Der skoves fint. 

 Der er brugt penge til vedligeholdelse af garagen ved søhus. 
Plus ny væg ved gæstehus/toilet. 
Der er sat 200.000 kr. ex moms af til bakkehusets nye tag. 
 Udlejning af Bakkehuset  ophører pr 2015. 
Rasmus skal give et tilbud på tag af bakkehuset i forhold til det type tag der ønskes. 
Regnskab 2014 godkendt. 
2. Telemasten. 
 
Bo har kontaktet kommunen ang den foreslåede telemast der skal placeres i Grane skov. Der 

 er fortsat høring. Men desværre har vi ikke stor tillid til at vi bliver hørt. 



 Pt er der foreslået et opstillingssted 300 m. Fra bakkehuset. Det er vi imod! 
Generelt er der meget modstand fra borgere i Vrads by. Den 9. Marts træffes der en endelig 
beslutning. 
Julie og Bo kontakter henholdsvis naturfredningsstyrelsen og kommunen. 
 

Pkt 6.  Caspars Ansøgning om støtte til udgivelsen af egen bog, i forlaget Unitas navn. 
Afgørelsen fra bestyrelsen side er et nej, grundet Caspars medlemskab af bestyrelsen. 
Dem der søger skal vide helt klart hvad og hvordan de kan søge og vi skal have præciseret 
reglerne herfor. 

  Der indtræder en Ny lov om familiefonde der går over til erhvervsdrivende fonde. 

 

Pernille Koch - København 5. april 2015 


