
Fjand Sommerhusforening 
 

Ordinær Generalforsamling 

Lørdag den 10. oktober 2020, kl 14.00 
i Mindbo Centret Thorsminde 

Velkomst og praktiske oplysninger v/Lars Bylov Nielsen 

 

Deltagere: 

20,38, 61,66A,76,79,84,85,86,87,94,100,101,102,106,110,116,118,124,127,130,131,132,136,138,147 

1. Valg af dirigent og referent 

Bo fra nr 132 valgt som dirigent 

Jens Erik fra nr 147 valgt som referent 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår v næstformand Lars 

Bylov Nielsen 

Lars læste formandens beretning op. (Tidligere udsendt til medlemmerne). Samtidig takkede Lars en række 

medlemmer som har bidraget til vedligeholdelsen af området. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse v/kasserer Birte Christensen-Dalsgaard 

Der blev fremlagt og gennemgået regnskab for hhv Sommerhusforeningen og Grundejerforeningen. Begge 

regnskaber er tidligere udsendt til medlemmerne. 

Begge blev godkendt. 

Der var indsendt et spørgsmål om antal medlemmer. Kasseren oplyste, at i forhold til Grundejerforeningen 

udestår forsat 9 indbetalinger fra de potentielt 120 medlemmer. Der er foreløbig udsendt 2 rykkere. 

Kasseren nævnte at have opdaget at tilsyneladende aktive mailkonti ikke blev tjekket. 

Kasseren opfordrer til at give besked til foreningen hvis e-mailadressen ændres. I forhold tol 

Sommerhusforeningen er der pt 135 som har betalt ud af 152 mulige. 

Pt er det ikke muligt at indbetale med mobilpay og der opfordres til at indbetale via Betalingsservice. 

 

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

 

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

For regnskabsåret 1. maj 2021 til 30. april 2021 blev følgende kontingenter vedtaget: 

A-medlemskab 100 kr 

B medlemskab 200 kr 

6. Valg til bestyrelsen 

Ervind Frank Poulsen blev genvalgt for 2 årig periode 

Lars Bylov Nielsen blev genvalgt for 2 årig periode 

Birte Christensen-Dalsgaard blev genvalgt for 2 årig periode 
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Der var ikke fra deltagerne forslag til yderligere kandidater 

 

7. Valg 1 til 2 suppleanter til bestyrelsen – valgperiode 1 år 

Jesper Nykjær Jeppesen og Maj-Britt Stage blev valgt 

8. Valg af 2 revisorer – Valgperiode 1 år 

Line Boldsen Madsen og Henning Pedersen blev genvalgt 

9. Eventuelt 

Henning Pedersen tilbyder at slå vej-og stirabatter med brakpudser forudsat at der er medlemmer som vil 

være behjælpelig når dette skal ske. F.eks i forbindelse med ”Foreningsdag” 

Huller i asfaltbelægning på kommunens vej meldes ind på Holstebro Kommunes  hjemmeside evt vedlagt 

foto og med angivelse af position. 

Kloakering af Bjerghuse vil tidligst ske om 5 – 10 år og det vil næppe være en økonomisk fordel 

Lars Bylov Nielsen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og for medlemmernes 

fremmøde og positive deltagelse 

 

 

 


