
Referat af ordinær generalforsamling i Fjand sommerhusforening d. 16. 

juni 2016 i Bjerghuse. 

1. Velkomst ved formand Karin Boldsen 

Karin bød velkommen med ønsket om nogle gode og saglige diskussioner. 

2. Valg af dirigent 

Suzanne Boldsen blev valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og alle 

formaliteter overholdt. 

Sangen ”Fjand Badeby” blev afsunget på kønneste vis 

Fremmødte:  

149 Miriam, 148 Hundehuset, 134 Lyngtop, 134a , 102 Sommersol, 106 Varden, 118 Fyrhuset, 9 

Mågeklatten,70 Inka, 76 Løkken, 71 Sømkassen, 73, 125 Andershus,  59, Kasketten, 137 Sandgårdhus, 101 

Kildebo, 85 Jalna, 145 Vestenvinden, 98 Bi- lidt, 89 Heboltoft, 116 Esmaralda, 77 Rumlepotten, 86 Skattely, 

88 Sørenhus, 127 Elbo, 84 Hannabo, 83 Kærgårdshus, 147 Vesterhavshytten, 90 , 139 Muks hus, 43, 138, 28 

Styrvolt, 27 Lille Sandtoft, 132 Troldehytten, 126 Blåbærhuset, Bjerghuse Camping , 11, 20 Sandkassen, 100 

Sapobo, 130, Helsehuset, 97 Sletten, 128 Nule, 131 Fri, 53 Løvehulen, 94 Koglen, 4 Ta-det-let, 2, 152 

Solstrålen, 124 Lyngbo, 110 Lyngtuen, 151 Gåren, 66A Bachhus, 65 Bjørneboe, 69 Lærkereden, 47 Bakkely, 

46 Suset, 41 Slap af, 115 Oldes Hus, 14A ”Campinghuset”. 

Formandens beretning: 

Cykelstien - vi samarbejder med en gruppe som iflg mine oplysninger består af folk fra Hagevej og fra 
efterskolen (Jan har været kontaktmand til gruppen) Der var intet nyt, fordi Holstebro Kommune ikke 
havde besluttet sig. Gruppen har søgt midler fra Real Danica. 
 
Klitsyn: 3 af bestyrelsens medlemmer foretog et "klitsyn", hvor Raymond fotograferede de steder, hvor vi 
mente, der skulle gøres noget, og ved det officielle klitsyn, kunne han så give billederne til Naturstyrelsen, 
som lovede, at det blev gjort. På samme tur noterede vi os steder, hvor rebstigerne skulle udbedres, og det 
blev efterfølgende gjort af bl.a. Niels Christensen. 
 
Vi havde i bestyrelsen fastsat en lørdag til strandrensning, men det havde kommunen gjort - det hører med 
til at få "blåt flag" - vi har dog også hørt, at de gerne vil have et samarbejde med os på det område 
 
Bestyrelsen har kontakt til Søren Gade i forhold til at holde sig opdateret på hvad der sker i forhold til 
kystsikring. 
 
Der er nu opsat en hjertestarter i Fjand Gårdbutik. 
 
Vi fastholder samarbejdet til SLVK 
 
 
 



Kommentarer i forhold til beretningen.   

Vigtigt at bestyrelsen undersøger lokalplanen omkring opsætning af hegn. 

Vi skal være opmærksomme ikke at overtage strandrensningen. 

Vi er med i en gruppe, der arbejder for at få en cykelsti sammen med andre i området. Der er ikke sket 

noget endnu. 

Fremlæggelse af regnskab 

Regnskabet blev gennemgået med kommentarer om, at der sidste år i forbindelse med jubilæet blev brugt 

mange penge, og derfor er der underskud fra sommerfesten. Foreningen har dog fortsat en rigtig god 

økonomi. 

Det reviderede regnskab blev godkendt af forsamlingen. 

Fastsættelse af kontingent 

Uændret kontingent på 100 kr. godkendt 

Behandling af indkomne forslag 

Der er forslag om ændringer til vedtægterne fra Ervind. Bestyrelsen er positiv over for ændringsforslagene, 

der giver god mening. Ændringerne kan ikke vedtages på generalforsamlingen, fordi ændringsforslagene 

skulle være sendt ind inden d. 1.juni.2016. Bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, 

hvor forslag til ændringer kan vedtages. Datoen kommer ud. 

Det er vedtaget at lægge de to foreninger sammen. Det kan først ske ved den ekstraordinære 

generalforsamling d. 23. juli, da der ikke er nok medlemmer repræsenteret til at vedtage 

sammenlægningen. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

På valg: 

Ingelise (modtager gerne genvalg) – valgt 

Bente, 27 lille Sandtoft (nyvalgt) 

Ervind (nyvalgt) 

Suppleanter 

Niels Christensen og Lene Larsen genvalgt  

Revisorer 

Poul Wium-Andersen og Henning Pedersen genvalgt 



Evt. 

Forslag om at, bestyrelsen undersøger WIFI- muligheder for hele området. 

De stier, som fører ned til havet, er vokset til. Opfordring til lodsejere om evt. at klippe stierne fri. 

Erik Dahl- Rasmussen: Har henvendt sig vedrørende de restriktioner, der er i de klitfredede områder. Han 

vil gerne have lempelser eller nedsat grundskat. Han har ikke hørt fra dem endnu. 

Formanden takkede Jan og Erik, som fratrådte bestyrelsen. Der var gaver til dem begge. 

Der var også en tak til dirigenten for veludført arbejde og en velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Konstituering: 

Den nye bestyrelse konstituerede sig på følgende måde; 

Formand: Karin  

Kasserer: Raymond  

Referent: Henriette  

Ingelise 

Bente  

Ervind  

 


