
  

Bestyrelsesmøde  
Lørdag d. 17/4 2021 
Mødet afholdes ved:  
Jens Erik kl 10.00 

 
 
Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden  

- godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 14/11 2020.  

- Det tilføjes til referatet, at Ervind er meldt fraværende med afbud.  

- Ervind fortsætter kontakten til NS, og Ervind reporterer direkte til bestyrelsen, 

hvorefter der kommunikeres ud til foreningen. 

3. Opfølgning af tidligere trufne beslutninger  

Birte, Nicolai, John og Keld er fortsat med i et udvalg for underholdning til sommerfesten. 

Turen til Naturkraft udsættes til fx efteråret. 

4. Orientering fra formand a) Klitsyn – Naturstyrelsen. 

Der er ikke kommet rapport om klitsyn, hvilket er en skam, da der var ønsker om skiltning 

mm., for at beskytte klitterne. Der er desværre personer, der benytter klitterne til leg og 

vandring. Det er også observeret mountainbikes og knallerter i klitterne. Det drøftes, 

hvorvidt vi selv kan få opsat skilte i klitterne for at beskytte. 

 Naturstyrelsen vil invitere bestyrelsen til møde om projektet om rigere natur i Husby 

Klitplantage. Kontaktperson Tina M Pedersen, ticmp@nst.dk, 22907310.  

”Da I bruger området, vil vi gerne orientere jer om vores overvejelser omkring projektet, og 

vi vil gerne høre jeres ønsker og behov. Hvis det har jeres interesse, vil vi gerne mødes med 

jer til en naturvandring og en god snak om græsningsprojektet engang i det nye år, når 
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corona-situationen tillader det. I vil høre fra os i det nye år, hvor vi kan aftale nærmere 

omkring et møde.” 

NS vil desuden gerne møde op og fortælle i foreningen om projektet, fx v 

generalforsamlingen. 

5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer (Emner til fremtidig behandling). Se pkt. 4. 

6. Vej-forhold.  

Vejene er fine. Der er fortsat en udfordring omkring Lars, hvor skraldebilen laver et større 

hul. 

Det vendes, at der er en udfordring ved Klitvejen, hvor Jens Erik har gravet. Der er elkabler, 

og Knud Erik kan ikke grave der. 

7. Generalforsamling 17/7 2021 samt sommerfest.  

Det besluttes 1/6, om der arbejdes med plan a eller b. Bestyrelsen forventer ikke, at plan A 

realiseres. 

a. Plan A: der afholdes generalforsamling og sommerfest i Fjand 

b. Plan B: generalforsamling i Mindbocentret i Thorsminde og sommerfest aflyses 

I tillæg til plan B overvejes, om der kan laves en helt uformel og uforpligtende 

samling, fx en sangaften m grill, hvis vejret tillader det.  

8. Orientering fra økonomiansvarlig a) Generel orientering fra kasserer b) Regnskab/budget 

opfølgning. 

Overordnet er budgettet godt. Året har været præget af mange aflysninger, så der har ikke 

været store udgifter. På vejkonto har været et budgetteret overforbrug pga. arbejdet med 

at få grøfterne renset. 



  

Bestyrelsen informeres om status og udfordringer forbundet med at få alle til at betale til 

foreningen og/eller vejforhold. 

Birte sender reminder/opkrævning ud til dem, der mangler. Nye opkrævninger kommer ud 

i maj. Girokonto er opsagt, da den ikke bliver benyttet. Mobilepay aktiveres, når vi får 

behov for det. Vejkonto og foreningskonto lægges sammen til én for at spare 

kundegebyrer. 

9. Bevillinger. 

Bestyrelsen indkøber borde/bænkesæt til kommunens legeplads. Det noteres på skilte at 

sættene tilhører foreningen, så de bliver på deres plads. Birte bestiller to sæt til levering 

Bjerghuse 65, som sættes op af Henning, Ervind, Nicolai. Birte køber skilte til at montere, 

standard sort skilt, hvid tekst. 

10. Kommende aktiviteter strandrensning- arbejdsdag –rebstiger- borde bænke 

Anden weekend i maj laves arbejdsdag, hvor der også er fokus på rensning af klitter og 

strand. Nicolai kontakter Henning angående base på terrassen hos ham. Nicolai følger op 

på strandrensning. Invitation laves og lægges op på www og Facebook – skriv til Raymond. 

Start kl. 10 – slut kl. 12 til frokost med fiskedeller og øl/vand. 

11. Næste bestyrelsesmøde  

Lørdag d. 12/6 2021 hos Birte. 

 

 

Ad. 10 Invitation til arbejdsdag.  

Bestyrelsens tur til Dubai, aflyst!! 

 

Bestyrelsens strategiseminar i Dubai er aflyst. Vi kan heldigvis holde fast i planen om, at vi  

Lørdag d. 8/5 2021  



  

afholder fælles arbejdsdag i Fjand. Der er fokus på blandt andet vedligehold af rebstiger, stier mm., samt 

rensning af klitter og strand. 

•         Kl. 10 er der samling på terrassen ved Henning Pedersen, hvorefter arbejdsdagen går i gang 

•         Kl. 12 vil der være fiskedeller og øl/vand 

De af jer, der har relevant værktøj, maskiner til dagen, bedes medbringe det, så vi kan være effektive.  

Vi glæder os til at tilse, vedligeholde, rense, skrubbe, samle og ordne med jer       

  

Bestyrelsen 

  

NB: Udendørs foreningsaktiviteter arrangeret af organisationer og foreninger, som foregår i grupper af maksimalt 

50 personer, overholder forsamlingsrestriktionerne. 

 


