
Referat fra Ordinær Generalforsamling i Fjand Sommerhusforening Lørdag d 21 juli 2018. 

 

Først bliver der sagt tak til Karin Boldsen for indsatsen i bestyrelsen. 

 

Pkt 1 

Susanne Boldsen Madsen foreslås som dirigent og takker ja til dette. 

Hun erklærer generalforsamlingen for rettidigt varslet. 

Referent er Bente Høgsberg 

 

Der er den obligatoriske runde med navneopråb. Der er repræsentanter fra i alt 70 huse, ca 
100 personer. 

 

Pkt 2 

Bestyrelsens beretning ved formand Ervin F. Poulsen ( se vedlagte ) 

Herefter åben debat : 

- Vedrørende støv fra vejene,- der bliver påpeget at skraldebilerne kører meget stærkt. 
Bestyrelsen vil rette henvendelse til skraldemændene vedrørende dette. 

- Der ønskes et nemmere system, end det nuværende med A og B medlemskab ( dette 
kommer under et senere punkt ) 

- Branddasker kassernes vedligehold ,foreslås gjort samme dag som strandrensningen 
næste år. Dette bifaldes og vil blive taget i mente af bestyrelsen. 

- Der opfordres til, at der udarbejdes en vejledning i brugen af branddaskerne, denne 
kunne påsættes indvendig i hver kasse. Dette vil blive en opgave bestyrelsen vil se på 
og sørge for udførelse af. 

Pkt 3 

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 

V. kasser  Raymond Kolbæk 

Regnskabet godkendt. 

 

Pkt 4  

Behandling af indkomne forslag. 



Forslag nr 1 : Hjertestarter . Fremsat af Bo Bak Qvistgaard 

Bo Bak Qvistgaard, Bjerghuse 132 foreslår at bestyrelsen sørger for at foreningen anskaffer en 
hjertestarter til opsætning i området. 

 

Bestyrelsen mod foreslår, at der søges endnu engang om midler til dette via Trygfonden . 

Dette er igen muligt til september. 

 

Afgørelse : 

Der er hos medlemmerne bred enighed om, ikke at vente på dette og det bliver godkendt på 
generalforsamlingen, at der snarest muligt, skal indkøbes og opsættes en hjertestarter for 
foreningens midler. 

 

Forslag nr 2 : Ændring af regnskabsår til kalenderår. Fremsat af bestyrelsen 

 

Bestyrelsen foreslår at Regnskabsåret ændres til at foreningens regnskabsår og kontingentår 
går fra 1/1 til 31/12. 

 

Forslaget er til debat, men idet der ikke er 2/3 af foreningens medlemmer repræsenteret, kan 
der ikke foregå en afstemning. 

 

Afgørelse :  

Forslaget trækkes af bestyrelsen. 

 

Pkt 5 

Forslag til kontingent for næste regnskabsår for hhv. A og B medlemmer. 

 

Kontingentet fastholdes på det nuværende beløb. 100 kroner for A- medlemskab og 200 for B- 
medlemskab. 

Det vil ikke længere være muligt at betale kontant. 

Der skal indbetales via giro , netbank eller på mobil pay. 



Dette vil komme som en reminder  via mail til medlemmerne. 

 

Pkt 6 

Valg af medlemmer til bestyrelsen  

På valg er Ervin Poulsen og Bente Høgsberg, modtager begge genvalg. 

Inge Lise Pedersen og Raymond Kolbæk, ønsker ikke genvalg. 

 

Ervin Poulsen og Bente Høgsberg genvælges 

Lars fra Esmeralda nummer 116 vælges 

Birthe fra Enklaven nummer 136 vælges 

 

Pkt 7 

Valg af suppleanter 

Niels Christensen genvælges 

Jens fra Vesterhavshytten nummer 147 vælges. 

 

Pkt 8 

Valg af 2 interne revisorer 

 

Henning Pedersen genvælges 

Line Boldsen vælges 

 

Pkt 9 

Eventuelt 

 

Der er intet til dette punkt. 

 

Generalforsamlingen slutter med at Ingelise Pedersen og Raymond Kolbæk takkes for deres 
indsats i bestyrelsen. 



 

 

 

 

 

 

 

 


