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GENERALFORSAMLING 2019  
 
Jeg vil godt starte med at præsentere bestyrelsen, der 
er som følger: Jens Erik Larsen, May-Britt Stage, Lene 
Kjær Larsen, Lars Bülow Nielsen, Birte Christensen-
Dalsgaard og mig selv Ervind Frank Poulsen. 
 
Perioden 
Denne beretning omhandler perioden siden sidste 
generalforsamling i 2018. 
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i perioden. 
Som det er jer bekendt, konstituerede vi os efter 
sidste generalforsamling med Birthe som kasserer, 
Keld Vestergaard som næstformand og mig selv som 
formand. Få dage efter generalforsamlingen meddelte 
Keld imidlertid, at han udtrådte af bestyrelsen. Vi 
indkaldte derfor suppleanten Jens Erik Larsen. 
Herefter lavede vi en ny konstituering med Bente 
Høgsberg som ny næstformand. Den 5. maj 2019 
meddelte Bente Høgsberg, at hun udtrådte af 
bestyrelsen. Vi lavede derfor en ny konstituering med 
Lars Bülow som ny næstformand og øvrige uændret. 
Vi indkaldte ikke suppleanten, da der var ganske kort 
til den ordinære generalforsamling. 
Vi er en glad bestyrelse, og foreningen har kapital på 
bogen stadig efter vores investering i Hjertestarter. 
Vi har ikke indgået i nogen urentable investeringer, 
hvilket også fremgår af ledelsesberetningen i 
regnskabet. 
 
Jeg vil i beretningen her redegøre for følgende: 
 
1. Kystbeskyttelsen 
På sidste generalforsamling omtalte vi, at der skulle 
laves et nyt forlig/aftale vedrørende kystsikring med 
stat, regioner og kommuner. Derfor rettede vi 
henvendelse til kommunen, hvorefter der var en 
avisomtale om selve vores spørgsmål om, hvorvidt der 
vil blive foretaget kystsikring i vores område. Formand 
for teknik og miljøudvalget i Holstebro Kommune 
udtalte til avisen, at økonomien var sparsom, men at 
der i forbindelse med den nye finanslovsaftale, som 
var ved at blive forhandlet, ville blive afsat ekstra 
beløb til kystbeskyttelse. Bestyrelsen har forsøgt at få 
udvalgsformanden kaldt til møde, for at få en 
redegørelse om, hvad der skal ske, her hos os. 
Det er ikke lykkedes, men vi har det på opgavelisten 
og arbejder videre med dette. 
 
2. Klitsyn 
Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Kommunen 
afholdt klitsyn den 18. juni, hvor også jeg deltog samt 
to andre fra Sletten, heraf Frank Søgren, som 
repræsenterer Slettens grundejerforening.  
Der blev diskuteret, hvordan man kan stoppe den 
megen trafik på klitterne, samt stoppe den måde, som 
mange færdes i klitterne på, så der opstår såkaldte 
skar i klitterne. Der har de seneste år været meget 
sandfygning på grund af den tørre sommer samt 

megen blæst. Dette var et stort problem for Slettens 
beboere, hvor flere huse har måttet køre meget sand 
bort. Konklusionen på Klitsynet var, at kysten er sikret 
med beton og der er ikke noget at frygte i forbindelse 
med gennembrud. Man vil lægge granris visse steder i 
klitterne. 
Det blev aftalt, at Naturstyrelsen vil lave et forsøg med 
en ny type rebstige, og de vil give materialerne, men vi 
skal selv lave rebstigen samt opsætte den. Det drejer 
sig om rebstigen ved Havbo på begge sider af klitten. 
Hvis den kommer til at virke efter hensigten kan det 
måske formindske trafikken på klitten. Hvis den nye 
type rebstige er bedre, må vi jo se at få det lavet de 
andre steder. 
 
3. Samarbejde  
Samarbejdet med områdets øvrige foreninger 
fungerer tilfredsstillende, herunder har særligt emnet 
om cykelstien været diskuteret med kommunen. 
Cykelstiudvalget i Sdr. Nissum har presset på for at få 
etableret cykelstien hurtigst muligt. 
Cykelstien blev udsat i forbindelse med budgetforliget, 
men meldingen er nu, at cykelstien stadig vil stå 
færdig i 2020. Projekteringen er i gang, så man kan 
begynde eksproprieringen hen over slutningen af 
2019.Vi håber at tidsplanen holder, til glæde for de 
mange cyklister i området, så beboere såvel som 
turister vil have lettere adgang til handelsmuligheder 
uden brug af bil. 
 
4. Vores egen hjertestarter 
På sidste generalforsamling blev det besluttet, at vi 
skulle indkøbe og opsætte hjertestarter i området. 
Bestyrelsen fandt en løsning og fik aftalt med 
Campingpladsen, at de vil levere strøm. Der blev 
indhentet tilbud, og vi fandt CardioCare som det 
bedste tilbud, og fik hjertestarteren installeret i 
foråret. Jeg skal takke dem, der deltog i arbejdet, såvel 
som dem der leverede alle materialerne hertil. Der 
blev afholdt et hjertestarter kursus med 16 deltagere, 
og en af vore medlemmer Anders underviste. Han er 
ekspert i dette i forbindelse med sin lægegerning. 
Anders har lovet, at han vil afholde flere hjertestarter 
kurser, og det vender vi tilbage med. Vi håber ikke at 
hjertestarteren kommer i brug, men kan fortælle, at 
der er lavet en serviceaftale, så den efterses en gang 
om året af CardioCare, og Lars og jeg kigger til den af 
og til for at se, om der stadig er strøm på.  
Vi vil gerne have, at der er nogen, som tilmelder sig 
som hjertestarter løber. 
 
5. Legepladsen og petanquebanen 
Det må vi sige, det har været en langtrukken affære. 
Sidste år lovede kommunen, at de ville renovere 
legepladsen, og efter gentagne rykkere troede man 
her i marts måned, at der ville ske noget på 
legepladsen, men nej, gyngen er stadigvæk ødelagt og 
der ikke er sket noget som helst. Efter utallige rykkere 
kom forklaringen her først i juni måned, hvor det blev  



Fjand sommerhusforening 
 

 Ordinær generalforsamling 20. juli 2019 

  
 
meddelt, at den pågældende som havde ansvaret her 
for var gået på barsel og der er så kommet en ny 
sagsbehandler på. Denne sagsbehandler er nu ved at 
indhente tilbud på renovering af legepladsen. Vi kan 
endnu ikke få at vide, hvad tilbuddet omfatter, men vi 
vil blive kontaktet, når der er nyt, og vi følger sagen 
overfor kommunen. Kommunen har renoveret hegnet 
omkring legepladsen, efter Naturstyrelsens vejledning, 
og det blev etableret i det tidlige forår. Vi har en 
petanquebane som vi på sigt må se at få vedligeholdt 
på en eller anden måde, når legepladsen bliver 
renoveret. 
 
6. Strandrensning og arbejdsdag 
Den 4. maj var der strandrensning samt arbejdsdag. 
Holdet gik i krig med at rense strand og klitter samtidig 
med at andre efterså branddaskerkasserne.  
Skraldet blev lagt i de opstillede kasser på stranden 
som kommunens entreprenør Kaj Beck tømmer 
jævnligt. Dette er blevet en årlig tradition og det var 
en hyggelig dag for deltagerne. Vi takker Bente og 
øvrige for indsatsen. 
 
7. Medlemsarrangement  
Vi har i bestyrelsen haft et medlemsarrangement i 
sigte, hvor vi havde kontakt til den kendte tv-journalist 
Michael Bramsen. Michael var ikke let at få i tale, men 
det er nu lykkedes og han har lovet at han på et 
tidspunkt vil komme og fortælle om ham og hans 
families tilknytning til området siden 1919. Bestyrelsen 
vender tilbage med en dato senere. 
 
8. Vejforhold 
Efter aftale med kommunen fik vi foretaget asfaltering 
af indkørslen i den nordlige ende ved legepladsen. 
Kommunen asfalterede, men vi skulle selv lave 
afgrænsningen fra asfalten til grusvejen, da der her 
opstod store skader med huller i asfalten. Vores 
vejentreprenør Knud Erik foretog afgrænsning i form 
af en nedstøbt granitkant. Hvis der bliver samme 
problem ved den anden indkørsel, må vi gøre det 
samme. Jeg vil dog godt indrømme at kommunen var 
ikke nem at få overtalt til at foretage asfalteringen 
frem til granitkanten, da de havde den opfattelse, at 
vejen lå på vores område, hvilket også er rigtigt. 
 
Jf. vedtægterne vedligeholder vi veje samt grøfter i 
området. Støv har på visse strækninger givet 
problemer, men vi har sammen med vores 
vejentreprenør fået leveret sække med 
støvbekæmpende middel, som kan afhentes hos mig. 
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 jeg minde om, at det beskedne beløb for både 
foreningsmedlemsskab og vejvedligeholdelse på 

samlet 300 kr. årligt er overkommeligt, så vær nu med 
og betal. 
 
9. Kommunikation kan være en svær ting 
Vi har i perioden forsøgt at ajourføre vort 
medlemskartotek. Kartoteket bruges til opkrævning af 
kontingent samt udsendelse af eventuelle meddelelser 
og indkaldelser til generalforsamling for foreningens 
medlemmer. 
Vi opfordrer derfor til at I oplyser os om ændringer i 
ejerforhold om personoplysninger, adresser, email mv. 
I dag er der kun 4 vi ikke har email-adresse på. 
  
Vi har i foreningen en Hjemmeside, som indeholder 
generel information, nemlig 
www.fjandsommerhusforening.dk, og denne 
vedligeholdes af vores webredaktør Raymond Kolbæk. 
Her finder man oplysning om foreningens arbejde, 
referater mv.  
 
Der eksisterer en Facebookside, som er oprettet i 
privat regi. Officielle oplysninger vil fremgå af 
foreningens officielle hjemmeside. 
 
10. Sag Naturstyrelsen tinglysning af vedtægter 
Umiddelbart efter sidste generalforsamling fik vi en 
henvendelse fra Naturstyrelsen om, at vi skulle 
foretage tinglysning af vores vedtægter, således at de 
grunde Naturstyrelsen solgte skulle være medlem af 
grundejerforeningen og hermed betale til 
vedligeholdelse af vejene. Efter samtaler og diverse 
korrespondance med Naturstyrelsen fik vi ret i vores 
påstand om, at der til baggrund for salg af statens 
grunde var tinglyst et dekret som pålagde nye ejere 
ved køb af lejet grund af staten, at de skulle være 
medlem af grundejerforeningen, så Naturstyrelsen 
ikke længere havde forpligtelser. Sagen opstod, da der 
var kommet en ny jurist i Naturstyrelsen, som ikke var 
helt inde i sagen.  
 
11. Lejede grunde Naturstyrelsen 
Naturstyrelsen vil gå i gang med at foretage en ny 
vurdering af alle Statens grunde langs vestkysten. 
Samtidig vil lejere få forlænget perioden, hvor de 
enkelte lejere kan købe grunden. Vi har i dag 20 i vores 
område. De enkelte er orienteret. 
 
Afslutning 
Jeg skal jo slutte, ellers falder I jo i søvn, så nu vil jeg 
sige tak til bestyrelsen for samarbejdet og tak til 
medlemmerne for opbakning. 
 
p.b.v. 
Ervind Frank Poulsen 


