
 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Fjand Sommerhusforening den 19. juli 2014 i Bjerghuse 

 

 

1.   Velkomst ved formand Bo Bak Quistgaard.  

Bo bød velkommen og orienterede om dagens forløb og præsenterede den samlede bestyrelse.  

Årets sommerfest kunne melde udsolgt – så tidlig tilmelding næste år anbefales da foreningen kan fejre 40 

års jubilæum og bestyrelsen håber på et stort fremmøde igen. 

 

2. Valg af dirigent  

Efter bestyrelsens forslag blev Suzanne Boldsen valgt som dirigent. Efter at have takket for det ærefulde 

valg som Mogens Aastrups efterfølger kunne hun konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og 

alle formaliteter overholdt. 

Efter at have sunget Fjand-sangen præsenterede de fremmødte sig og følgende huse var repræsenteret:  

Bjerghuse 9 (Mågeklatten), 10 (Jas), 28 (Styrvolt), 31 (Digely), 48, 52 (Toftebo), 53 (Løvehulen), 56 Corona), 

57 (Fjandhus), 59 (Kasketten), 65, 66, 66A (Bacchus), 67 (Minka), 68, 69 (Lærkereden), 70, 73, 75, 76 

(Løkken), 77 (Rumlepotten), 81, 86 (Krabbeshus), 88 (Sørenhus), 89 (Heboltoft), 90, 96 (Katedralen), 97 

(Sletten), 100 (Sapobo), 102 (Sommersol), 107, 110 (Lyngtuen), 116 (Esmeralda), 118 (Fyrhuset), 123 (Åh-

Ja), 124 (Lyngbo), 125 (Andershus), 126 (Blåbærhuset), 128 ((Nole), 132 (Troldhytten), 134 (Lyngbo), 134A, 

137 (Sandgårdhus), 138, 139, 141 (Tophytten), 142 (Liselund), 144, 145 (Vestenvinden), 146 (Solhøj), 148, 

149 (Miriam) og 153 (Stjernen). 53 i alt. 

  

3. Formandens beretning 

se PDF fil. 

Godkendt med applaus. 

Bemærkninger til beretningen:     

Vi er nødt til at prøve at få hjælp fra lokale og politikere i Folketinget til løsning af kystsikringsproblemet. 

Det er et meget stort problem at der ikke kystsikres længere ved kysten ud for Fjand. Stor opbakning fra 

forsamlingen! 

 



Ved lavvande stikker der jernpigge op af sandstranden. (Bunkerne i strandkanten er efterfølgende blevet 

markeret med gule kryds). 

I slutningen af året påbegynder vandværket etablering af fjernaflæsning af el/ vand. 

Placering af oversigtskort ved ”markedspladsen” er uhensigtsmæssig. 

Foreningen bør arbejde på anlæg af cykelsti langs landevejen mellem Bjerghuse og Sønder Nissum. Den 

”alternative” cykelsti er svær at finde og meget lidt holdt vedlige. 

 

4.  Regnskab 

Regnskabet blev fremlagt af kassereren, der kunne oplyse, at foreningen p.t. har 137 betalende 

medlemmer – vist rekord. 

Godkendt med applaus. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Uændret kontingent på 100 kr. vedtaget. 

 

6. Behandling af indkomne forslag  

Oplæg af Erik Dahl-Rasmussen. 

Bestyrelsen anmoder om medlemmernes holdning til, om vi skal gå videre med at arbejde på 

genopførelsen af sømærket. 

Bemærkninger til oplægget: 

Bestyrelsen skal prioritere kystsikringen før genoprejsning af sømærket da kystsikringen anses for at være 

et så stort problem at det skal have størst mulig fokus. 

Evt., placering ved et genopførelse af Sømærke skal være så trafikken hertil ikke påvirker den udsatte og 

sidste klitrække før havet bryder igennem til Fjand. 

Nyt oplæg ud fra dette med flere konkrete oplysninger om bl.a. økonomi og finansiering.  

Der bør være så godt som fuld opbakning til projektet.  

En del af Fjands image. 

Det blev vedtaget, at bestyrelsen arbejder videre mod en mere konkret plan, som medlemmerne kan 

forholde sig til. 



 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, suppleanter og revisorer 

Jan Wium-Andersen, Inge Lise Pedersen og Erik Dahl-Rasmussen genvalgt. 

Niels Sams og Mogens Rønholt valgt som suppleanter. 

Begge revisorer genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Knud Madsen oplyser, at der mandag den 21. juli vil blive arbejdet på reparation af rebstiger, 

legeplads/petanquebane og beskæring langs stierne til stranden. Alle er velkomne til at deltage! 

 

Mødet hævet kl. 13.45. 

 

Ref: Inge Lise Pedersen 

 

 

 

 

 


