
Generalforsamling  
 
Kære medlemmer i Fjand Sommerhus- og Grundejerforening 
 
Da der i bestyrelsen ikke kan opnås enighed om at aflyse generalforsamlingen den 10. oktober 2020 
fremsendes hermed beretningen, der er godkendt af bestyrelsen. 
 
Jeg skal samtidig meddele, at jeg ikke deltager, da jeg ikke ønsker at løbe nogen unødig risiko under den 
nuværende Covid-19 situation. 
 
Sammen med indkaldelsen blev det reviderede regnskab udsendt.  
 
En kort beretning for perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020: 
 
Vi kan sige, at det har været en stille periode. 
 
Regnskab 
Bestyrelsen kan konstatere, at vi har et tilfredsstillende regnskab, og foreningen har ikke økonomiske 
problemer. Regnskabet er allerede udsendt. 
 
Bestyrelsens størrelse / hjælp til andre opgaver 
Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen fungeret med fem valgte personer, hvilket har fungeret fint. 
Vi har dog i bestyrelsen diskuteret muligheden for at få mere hjælp fra medlemmer i forbindelse med 
arrangementer, herunder blandt andet den store sommerfest, strandrensning mv.  
Vedtægterne åbner op for, at bestyrelsen kan bestå af op til syv personer, hvilket giver mulighed for at 
vælge yderligere to bestyrelsesmedlemmer på en ordinær generalforsamling. 
 
Aktiviteter 
Køretur i skoven med Naturbussen: I perioden har der været et arrangement med Naturbussen, hvilket var 
en succes. 
 
Strandrensning: En del medlemmer deltog, og der blev samlet affald i klitterne og på stranden. 
 
Klitsyn  
Der har ikke været fremsendt referat fra Klitsynet i 2019, hvilket vi har rykket for nogle gange. Diskussionen 
i 2019 drejede sig især om det store slid på klitterne, da beboerne på Sletten var meget plaget af færdsel på 
klitterne, og vegetationen herved blev ødelagt med sandflugt til følge. 
I forbindelse med Corona krisen fra marts i år, kunne vi i en periode konstatere, at der ikke var ret meget 
slid på klitterne, hvilken Naturstyrelsen også konstaterede.  
Vi bad dengang Naturstyrelsen om at opsætte skilte ved klitfoden med opfordring til at anvende de anlagte 
stier for ikke at beskadige klitterne. 
 
Sommerfest 
Vi fik afholdt en fin sommerfest i 2019, men det var et stort arbejde for en del faste personer. 
 
Legepladsen 
I forbindelse med etablering af legepladsen kan vi se, at den fungerer fint og bliver brugt. Vi har derfor 
anmodet Holstebro kommune om ikke, vi kunne få nogle nye bænke, hvilket de har afslået, så vi må finde 
en alternativ løsning.  
 
Vedligeholdelse veje/grøfter 
Vores samarbejde med vores entreprenør har fungeret upåklageligt. Vi har haft udfordringer med for 
meget vand i efterår 2019/forår 2020, hvor vi måtte foretage et par oprensninger af grøfter/rør.  
 
Cykelsti 
Cykelstien er godt på vej, og den skulle gerne være færdig til næste år. Den har vi også ventet på meget 
længe. 



 
Mange nye sommerhusejere 
I vores område kan vi konstatere, at flere huse har skiftet ejer. Vi ønsker de nye beboere velkommen og 
håber selvfølgelig på, at de støtter op om vores Sommerhus- og Grundejerforening.  
 
Afslutning 
Vi håber på jeres forståelse i denne Corona-tid, og bestyrelsen vil fortsat drive foreningen på bedste måde 
med rettidig omhu. 
 
Mange hilsner  
på bestyrelsens vegne  
 
Ervind F.  Poulsen 
          formand 


