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Viborg den 27/01-2018 

 
Konstituerende møde i Bestyrelsen for Fjand Sommerhusforening 

Lørdag den 30-09 2017 hos Karin Boldsen, Bjerghuse nr. 115 
 
Tilstede: 
Karin Boldsen - karinboldsen@gmail.com  
Ervin F. Poulsen - ervindfpoulsen@outlook.dk 
Bente Høgsberg - skaerumbro@mail.dk  
Keld Vestergaard - hr@keldvestergaard.dk  
May-Britt Stage - Mpstage.mbs@gmail.com 
Raymond Kolbæk - kolbaek@gmail.com  
 
Afbud: 
Ingelise Lund - pedersen.herning@mail.tele.dk  
 
0. Kort Præsentation 
Der refereres ikke herfra 
 
1. Konstituering af bestyrelsen for 2017-2018 
Formand: Karin 
Næstformand: Ervin 
Kasserer: Raymond 
Referent: Bente 
Web: Raymond  
 
2. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen. 
Godkendt 
  
3. Punkter til behandling 
 
3.1 Cykelsti: Ervin redegjorde for det arbejde han har gjort i forhold til cykelsti. Der er lagt op til at 
den etableres i 2019, men han har stoppet korrespondancen med det politiske system, da han 
ingen respons fik. 
Der er etableret cykeltælling herude.  
Punktet sættes på dagsordenen til næste møde 
 
3.2. Kystsikring:  
Ervin har snakket med myndighederne fra både Skovstyrelsen og Kystdirektoratet. 
Hvis vi vil reparere stigerne, så vil naturstyrelsen flytte dem til nye placeringer, så klitten kan 
regenerere, hvor de lå. 
Betingelsen er at vi skal bruge naturfarvede tove og ikke anvende trykimprægneret træ. 
Ervin spørger Niels og Madsen om de vil tage den opgave. 

mailto:karinboldsen@gmail.com
mailto:ervindfpoulsen@outlook.dk
mailto:skaerumbro@mail.dk
mailto:hr@keldvestergaard.dk
mailto:Mpstage.mbs@gmail.com
mailto:kolbaek@gmail.com
mailto:pedersen.herning@mail.tele.dk


 2 

Ervin vil spørge ind til, om der kan sættes et gelænderet op ved trappen ved 158 (Sletten) –  
Der kommer ny lov om at ansvaret går over til kommunen - Ved Grimstrand er det kommunen der 
skal  
Vi skal have styr på, hvem der er vores Strand/Klitfoged, samt have navne og adresser på vores 
kontaktpersoner hos Skov/Naturstyrelsen og Kystdirektoratet: Ervin finder ud af dette. 
 
3.3. Fartnedsættelse på Klitvej 
Skal vi svare på kommunens svar -  om at der ønskes fuldt optrukket spærrelinjer i svinget, for det 
er vores erfaringer ved selvsyn, at der overhales der, på trods af det nedsatte udsyn.  
Ervin laver et oplæg og sender rundt 
 
3.4. Vejvedligeholdelse – beskæring 
Der findes noget støvbekæmpende, som vi skal bede Knud Erik om at få lagt på, hvor det er 
relevant. Det er bla. ved Fasterbo og ved Ervins huse. Vi skal bede om et tilbud. 
Vi bestiller Knud Erik til at lægge et par m. grus på Sletten og ved Raketvejen. 
 
3.5. Bestyrelsens stillingtagen til Vindmølleprojektet 
Som Forening har vi ingen holdning til spørgsmålet, da der er meget forskellige holdninger til det i 
medlemsskaren. 
 
3.6. Ønske om fælles arbejdsdag 
Vi ser på om det kan lægges sammen med den fællesnordiske strandrensningsdag. – Det ser Bente 
på. 
 
3.7. Kontingentopkrævning gennem kommunen/mobilpay 
Raymond undersøger det videre. Man er enig om at det vil være en god ide med Mobilepay-
muligheden. 
 
3.8. Lukket hjemmeside med navne og adresser 
Der var ønske fra generalforsamlingen, at medlemmer fik en adresseliste tilgængelig på nettet. 
Raymond udarbejder en sådan og finder ud af om det skal være på hjemmesiden eller på 
foreningens lukkede Facebookgruppe 
 
3.9. Oversigtskort på Sømærket 
QR-koden virker ikke – skal skiftes. Det tager Raymond sig af. 
 
 
3.10. Evaluering og regnskab vedr. Sommerfesten 
- Vi kunne evt. godt bruge et stort køleskab, som erstatning for isen i baljerne, da etiketter på 
returflasker vaskes af. 
 
- Der manglede lidt salat, men der var nok kartoffelsalat.  
 
- Vi har købt dansegulvet, der har fået vinterhi i udhuset ved Cafe Sommerfisk. 
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- Der var problemer med at skabe pladser til folk der vil sidde sammen. Hvad kan vi gøre ved det?  
   Melde ud, hvilket klokkeslæt der kan dækkes borde. kunne være en løsning, så vi til næste år     
   skriver at dørene åbnes for borddækning kl. 17. 
- Huskesedlen blev opdateret og den fungerer godt. 
 
4. Eventuelt 
 
4.1.  Næste møde 
10/2-2018. Hos Keld – Bjerghuse 123 kl. 10-12 
  
4.2 Forslag til sociale arrangementer.  
Det kunne være  
- Velkomst til nye beboere 
- En god historieeftermiddag/aften 
_ En eftermiddag/aften med hvad der sker i skoven netop nu? 
 Vi kunne spørge Margrethe og Else om de vil være med til det – Foreningen kunne give kaffe og 
kage. – Ervin tager fat i Brian (skovmand) – fra kl. 15-17. (Keld taler med Magrethe) 
Første gang kunne være et medlemsarrangement den 10/2 kl. 15-17 
 
4.3 Skal der sættes en hjertestarter op hos os?  
Keld undersøger det generelle.  
Raymond undersøger Trygfonden 
 
4.4 Andet 
Keld skal med i adresseoversigten. 
 
 
 
 
  


