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Beretning 
Denne beretning omhandler perioden siden sidste 
generalforsamling i 2017. Foreningen kan have 151 
medlemmer, men har stadig nogle få, som ikke er 
medlem. Ud af de 151 har Naturstyrelsen 21 grunde. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste general-
forsamling, hvor Karin Boldsen blev formand. Da 
Karin fik andet hverv i foråret 2018, valgte hun at 
udtræde af vores bestyrelse, og vi foretog derfor en 
omkonstituering den 2. april 2018, hvor Ervind F. 
Poulsen påtog sig hvervet som formand frem til og 
med denne generalforsamling, hvorefter bestyrelsen 
foretager en ny konstituering.  
 
Formanden aflægger derfor beretning jf. vedtæg-
ternes bestemmelse på bestyrelsens vegne. Besty-
relsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder i perioden. Vi 
har ændret lidt i bestyrelsens arbejdsform og forsøger 
at holde fast i de fokusområder, der er efter vedtæg-
terne. Vi har en opgave- og huskeliste, som vi ajour-
fører og påsætter de nye opgaver og emner. Vi er en 
glad bestyrelse, og foreningen har kapital på bogen. 
Vi har ikke indgået i nogen urentable investeringer. 
 
Vi er også gået ind i en ny tidsalder, og derfor vil I 
også opleve, at vi er på vej ind i en moderniseringstid. 
I vil nok opleve, at det der med ”at det plejer vi”, har vi 
lagt på hylden. 
Kontingentbetaling har voldt nogle kvaler, så derfor 
ønsker vi en omlægning, så det følger kalenderåret. I 
har modtaget det udsendte forslag sammen med 
dagsordenen. 
 
MobilePay 
Foreningen har indført MobilePay udover den sæd-
vanlige netbank indbetaling for kontingent og andre 
betalinger til foreningen, så MobilePay kan også 
bruges her til festen i aften. 
 
Lovgivning Kystbeskyttelsen 
Den nuværende aftale for kystbeskyttelse udløber her 
i år. Bestyrelsen vil følge denne udvikling nøje om-
kring de aftaler, der skal laves mellem Stat/Kommune 
m.fl. Vi ved dog, at der arbejdes på at Naturstyrelsen 
udliciterer opgaven til andre leverandører, så her er et 
spændende område, som vi har på vores opgaveliste. 
 

Klitsyn 
Der blev afholdt klitsyn 27. juni 2018, hvor May-Britt 
deltog på bestyrelsens vegne. Der blev drøftet ge-
lænder ved trappen ved C158. Hvis vi ønsker et ge-
lænder, skal vi ansøge om dette. Bestyrelsen arbejder 
videre med sagen. 
Vi havde også et ønske om at prøve at få halm under 
rebstigerne for at mindske sliddet på klitten. Det førte 
til, at Naturstyrelsen leverede halm, som vi selv skal 
udlægge. 
Derudover vil Naturstyrelsen levere gran-/fyrregrene 
til skar, for at stoppe nedbrydning og sandflugt. 
Grundet store nedskæringer i Naturstyrelsen skal vi 
selv udføre ilægningen. Vi skal derfor sørge for fortsat 
fremover at have en positiv dialog med både skoven, 
og de der har med strand, klit og veje i vores område 
at gøre, så vi bliver hørt som en god samarbejds-
partner for området. 
Rebstigerne er blevet repareret med nye trin. Det stod 
Madsen for, og en stor TAK for det Madsen. 
 
Samarbejde med andre interesseorganisationer i om-
rådet om de almene interesser har været positiv. Men 
vi holder os til vedtægterne. 
Her er vi i god dialog om cykelsti samt vores hen-
vendelse til Holstebro kommune om farten på Klitvej. 
Vi støtter det fællesskab med andre, der varetager 
områdets natur, strand, skov, hede og fjord.  
 
Hastighed på Klitvej: Efter flere ulykker ønskede vi en 
fartnedsættelse i området ved Hagevej i øst og efter 
den sidste indkørsel til Bjerghuse i Nord. Der blev 
som bekendt lavet fartmålinger med det resultat, at 
der blev fartnedsættelse omkring Hagevej, men ikke 
ved vores to indkørsler. Vi har derfor efterfølgende 
henvendt os til udvalgsformanden i Holstebro kom-
mune, men der er pt. ingen resultat af dette. 
 
Vores egen hjertestarter 
Vi ansøgte TrygFonden om hjertestarter, men her i 
juni fik vi afslag. Som I har modtaget, er der fra Bo 
stillet forslag om anskaffelse af hjertestarter. Vi har 
derfor fra bestyrelsens side stillet et ændringsforslag, 
og vi ansøger igen, men hvis dette ikke lykkes, støtter 
vi Bos forslag. Vi har fået kommunens tilladelse til at 
opsætte hjertestarteren på toiletbygningen, hvor der 
er strøm, og den er let tilgængelig. Vores hensigt er, 
hvis generalforsamlingen følger vores ændringsfor-
slag, at vi vil bede omliggende foreninger om et bi-
drag. Det drejer sig om campingpladsen og Hagevej 
og Illerborgvej. 
 
Branddasker kasser 
Vi har i området 5 branddasker kasser. Disse er ble-
vet malet og bevoksningen er slået, så man kan se 
dem. Vi har fået et branddaskerhold, der efterser 
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kassernes indhold, og det er vi glade for. Så tak til 
Dasker-holdet. Det er Hans, der er overdasker, tror vi 
nok. Men det er ikke meningen, de skal i brug, så vær 
forsigtig, vi løber helst ingen risiko.  
 
Legepladsen og petanquebanen 
Vi har jo en legeplads med lidt forskelligt herunder en 
petanquebane. Vi har for et par år siden henvendt os 
til kommunen for at få repareret det lave hegn om-
kring legepladsen. Det blev også repareret, men 
kommunen var dengang ikke særligt samarbejds-
villige. Det førte til, at de satte 5 nye rundstokke på de 
rådne pæle. Vi henvendte os derfor igen her i juni til 
kommunen, da det så træls ud med væltede rådne 
pæle. Der er kommet en ny ingeniør på området, og 
det førte til, at vi fik et møde i stand herude, så de ved 
selvsyn kunne se, hvor træls det så ud. Kommunen 
deltog med to søde piger, en der havde med park at 
gøre, og en med vej. Efterfølgende har vi talt om 
mulighederne for at få etableret noget vedvarende 
vedligeholdelsesfrit, der afgrænser legepladsen og 
passer ind i området. Naturstyrelsen har erfaring med 
dette, og kommunen er ved at finde en løsning, og 
søger vejledning hos Naturstyrelsen. Vi følger 
arbejdet. 
 

Strandrensning 
Den 5. maj 2018 var anden 
gang vi afholdte strandrens-
ning, og det kan blive til en 
tradition, som en medlems-
aktivitet. Der deltog ca. 18 
personer, og der blev samlet 
en del i klitterne. Stranden var 
utrolig fin, så derfor er vi glade 

for, at der er opsat en stor kasse på stranden ved 
C158. Vi kan se, at strandbesøgende er gode til at 
samle plast mm. Vi ved jo, at plast er et stort problem 
i havet og i naturen, så I er velkomne igen i 2019. 
Bente i bestyrelsen er den, der står for dette, og også 
for den efterfølgende grillhygge, men også her ud fra 
devisen, vi hjælpes ad. 
 
Medlemsarrangement om skoven mv. 
Arrangementet blev afholdt den 21. maj 2018. Det 
kan blive en årlig begivenhed med et emne for om-
rådets medlemmer. Der deltog ca. 40 og naturvejleder 
Brian Kjølhede fra Naturstyrelsen gav den hele armen 
lige fra klokkeblomst til ulv mm. De to timer fløj afsted 
og deltagerne var gode debattører, En fin eftermiddag 
er tilbagemeldingen. Så har I ideer til emner, mod-
tager vi dem gerne. 
 
Fibernet RAH/ENIIG Silkeborg 
Der har været tilbudt Fibernet i hele området i Fjand. 
Det opsatte mål blev ikke indfriet, men RAH Net 

overvejer situationen. Formodningerne er, at det kan 
næsten ikke undgås, at man kører fiber videre i om-
rådet, da der jo kun er gammelt TDC kobber i jorden. 
Så mon ikke man satser på flere forbrugere på 
fiberområdet, det tror vi på. 
 
Vejforhold: Fart, støv og beskæring 
Vores veje er i en god stand, men det forudsætter at 
vi passer på dem, nemlig færdes stille og roligt på 
dem. Ved lav fart tager man jo hensyn til beboerne og 
mindsker vores udgifter til vedligehold. 
Jf. vedtægterne vedligeholder vi veje samt grøfter i 
området. Vi foretager beskæringer mod offentlige 
arealer, men vi skal påpege og minde om, at det er 
den enkelte grundejers pligt at sørge for beskæring 
mod fælles veje. Dette gælder også for dem, der bor 
på lejet grund. 
Støv har på visse strækninger givet problemer, men 
det arbejder vi på med vores vejentreprenør. 
Vores udgifter til vejvedligehold er meget rimelige 
med de arealer, vi har. Men det kan jo svinge år for 
år, når der skal udføres nye grusbelægninger. Så 
derfor må vi minde om, at det beskedne beløb for 
både foreningsmedlemsskab og vejvedligeholdelse 
på samlet 300 kr. årligt er overkommeligt, så vær nu 
med og betal. 
 
Kommunikation kan være en svær ting 
Vi har i foreningen en Hjemmeside, som indeholder 
generel information. Siden er nu opdateret med en 
privatlivspolitik, som vi er forpligtet til at have efter den 
29. maj 2018. Den har fået sin egen fane.  
Vi har også Facebook, som jo ikke alle er tilhængere 
af. Vi har mailadresser til næsten samtlige medlem-
mer. Vi forestiller os derfor, at vi for at ramme samt-
lige muligvis en eller to gange årligt laver et lille ny-
hedsbrev og udsender samt lægger det ud på vores 
elektroniske medier. 
 

……… - ……… 
 
Tak til medlemmerne for opbakning. 
 
Fjand Sommerhusforening 
På bestyrelsens vegne 
Ervind F. Poulsen 
 

 


