
Fjand Sommerhusforening 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 14. november 2020 hos Nicolai 
 
Deltagere: Lars, Birte, Nicolai og Jens Erik. 
Fraværende: Ervind 
 
1. Evaluering af optakt til generalforsamling 

Kommunikationen mellem enkelte af bestyrelsens medlemmer har været mindre hensigtsmæssig 
 
2. Konstituering af bestyrelsen 

Formand: Lars er valgt som formand 
Næstformand: Jens Erik valgt  
Kasserer: Birte valgt 
Sekretær: Nicolai valgt 
Desuden er det et drøftet, hvorvidt Ervind kan fortsætte kommunikationen med NS. 
 
3. Evaluering af generalforsamling 10. oktober 2020 i Mindebocentret, Thorsminde 

Havde et godt forløb for de som deltog såvel fysisk som via skærm. 
Diskussionen med spørgsmål fra forsamlingen manglede gentagelse af stillede spørgsmål, idet dem som 
deltog på skærm ikke kunne høre spørgsmålene. 
 
4. Fordeling af opgaverne 

Lars reserverer Mindboecenter til generalforsamling 3. lørdag i juli 2021 

Lars reserverer telt til sommerfest i 2021 selvom det sandsynligvis ikke bliver muligt at afholde dette. 
Jens Erik tager sig af vejene. 
Det forsøges at få sammensat underholdningsudvalg (kreativ udvalg) som står for udsmykning og 
underholdning ved sommerfest mm. Nicolai søger på Hjemmeside og Facebook hvem der kan byde ind på 
dette. 
 
5. Planlægning af året. 
Arbejdsweekend 2. weekend i maj 2021 som foreslået af Henning på generalforsamlingen. 
Her udføres følgende opgaver: 
Slåning af vej- og stirabatter 
Afklipning af grene mm som hænger ud over veje 

Opsamling af affald i klitterne 

Friklipning og vedligeholdelse af brandkasser 
Reparation af rebstiger 
 
Påsketur til Naturkraft i Ringkjøbing 22. maj 2021. Birte kontakter stedet for at forhøre om mulighed for 
guidning på stedet. 
 
6. Evt 
Nicolai undersøger hos Holstebro Kommune eller Naturstyrelsen om mulighed for hjertestarter ved 
Spidsbjerg. 
Nicolai sørger for at der på foreningens hjemmeside lægges en orientering ind om hjertestarteren ved 
campingpladsen. 
Nicolai kontakter Raymond angående indlægning af bestyrelsens e-mailadresser på hjemmesiden. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 

Teams møde mandag 23. november 2020 kl 19.00 hvor konstituering af formands- og 
næstformandsposter sker. 
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23 januar 2021 10.00 hos Jens Erik, Bjerghuse 147 med efterfølgende nytårsfrokost hvor ægtefæller 
deltager 
 

 

 


