
Referat fra bestyrelsesmøde i Fjand sommerhusforening d 21 maj 2018 

 

Tilstede : Ervind, Raymond, May Brit, Inge Lise, Keld, Lene og ut. 

 

Der bydes velkommen til Lene der som suppleant er trådt til. 

Keld Vestergaard har forfattet en ny Bjerghuse sang som bestyrelsen 

efter bedste evne ” prøvesang ”. 

 

1. Referatet fra d 2/4 blev godkendt af alle. 

2. Dagsorden godkendt. 

3. opfølgning af tidligere trufne beslutninger. 

a) Status på opgavelisten udsendt d 4/4 

b) Strandrensningsdagen var en succes og ut vil tage kontakt til 

kommunen vedrørende de opsatte affaldsstativer, mht at de skal 

være der hele året, i bedste fald. 

   4.Orientering fra formanden 

        a) udsendte notat fra formanden d 4/4 til foreningens medlemmer  

           (se bilag ) 

        b) samtale med et medlem ( føres ikke til referat ) 

c) Fremtidig kystsikringsaftale. 

Aftalen udløber m udgangen af `18 Ervind vil undersøge ved 

kommunen ,hvordan fremtiden ser ud. 

5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

a) Raymond har lavet pass-word til os til Goggle drew, vi vil senere 

få et lille internt kursus i at bruge det. 

6. Vejforhold 



a) Støvbekæmpelse. Ervind tager kontakt til Knud Erik vedrørende 

dette. Ervind og Keld beslutter derefter hvad der skal gøres. 

b) Skiltning. Der er ikke så mange ”Blind vej ” skilte i området, de 

som er besluttes at blive. 

Der er enkelte 20 km skilte som det vil være hensigtsmæssigt at 

flytte. Dette ser Ervind og Keld på. 

7. Generalforsamling bliver i år d 21 juli 

a) Huskeliste og opgaver fordeles og revideres 

b) Dagsorden sendes ud i henhold til vedtægterne. 

c) Forslag om hjertestarter modtaget, denne vedlægges. 

d) Eventuel forslag om ændring af regnskabsår. Bestyrelsen har et 

ønske om at regnskabsåret følger kalenderåret. 

e) Indstilling til valg. 

Inge Lise og Raymond ønsker ikke genvalg. 

Ervind og ut ønsker genvalg. 

Bestyrelsen skal bestå af 5-7 personer. 

8. Orientering fra økonomiansvarlig 

a) Generel orientering 

b) Status på budget 

9. Bevillinger  

Der er ikke indkommet nye ansøgninger. 

 

    10.Kommende aktiviteter 

I eftermiddag er der et medlemsarrangement med naturvejleder 

Brian Kjølhede. 

Generalforsamling og sommerfest er planlagt til d 21 juli. 

 

 

 

 



 


