
Referat fra Bestyrelsesmøde Den 04.06.22  Kl.10.00 hos Ervind 
Deltagere: Lars, Birte, Ervind og Vibeke 

Afbud fra May-Britt og Jens Erik 
Referent: Vibeke 

 

 
              Ad 1) Godkendelse af dagsorden og referat:  

              Godkendt 

Ad 2) Opfølgning af tidligere trufne beslutninger :  

Opdatering af hjemmesiden, alle referater skal skal sendes til Raymond Kolbæk, Vibeke 

sender fra 15.02.22, Lars sender referater fra 2021 og Birte sender underskrevne regnska-

ber for 2021. Desuden vil Lars udarbejde ny aktivitetsplan for det kommende år. 

             Ad 3) Orientering fra formand  

a) Klitsyn – Naturstyrelsen- strand rensning: Der kommer klitsyn i starten af september , 

sidste klitsyn var i 2019 og her er der trods flere rykkere ikke udkommet et referat. Der-

for vælger bestyrelsen denne gang ,at have en repræsentant med,  som udarbejder re-

ferat til  eget brug. 

       Aktivitetsdagen med strandrensning mm. d. 7.5 var et godt arrangement med mange 

deltagere.               

b) Nomi 4S: Det har ikke været muligt at finde placering for en ”skrælleø”, der arbejdes på 

sagen. 

             Ad 4) Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer (Emner til fremtidig behandling)  

a) Spørgsmål til dato for generalforsamling : Lars havde foreslået  at vi så på en ændring 

af vedtægterne, således at generalforsamlingen lå som lørdag i uge 28 i stedet for 3. 

lørdag i juli. Det var der ikke umiddelbart flertal for. 

b) Skilte til klitten: Vente til Klitsynet og høre, om de kan/vil gøre noget, evt. kan skilte 

med påskriften ”til havet” bruges som chikane. Alternativt har Ervind et foto af et skilt, 

han vil sende til Lars, som vil undersøge, hvor den type skilte evt. kan laves.  



             Ad 5) Vej-forhold: Alt ser fint ud, Henning kontaktes mhp. at køre en runde og slå græsset                      

             langs med vejkanterne. 

Ad 6) Planlægning af året.  

a) Generalforsamling: Ordstyrer, spørge Hans Madsen, Birte sender indbydelse og dagsor-

den ud. Vibeke tager referat. Der er tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på valg, 

- Lars (modtager genvalg), Birte (modtager genvalg) og Ervind (modtager genvalg). Nico-

lai er gået ud af bestyrelsen og May-Britt Stage er trådt ind som medlem. Drøftelse vedr. 

kontingent, vi tærer lidt på formuen og bliver nok nødt til at varsle kontingentstigning 

næste år. Mht. valg af revisorer vil Birte spørge Line og Henning. 

       Orientering om Nationalpark ifm. at vi har teltet til Generalforsamlingen vælger vi, af 

praktiske grunde, at udelade.   

b) Sommerfest: Toiletvogn, telt, mad (gris) og øl er bestilt. Musik: Keld & John + playliste.  

Teltforstander – Jens Erik. Baransvarlig – Vibeke. ”Vores franske butik”  levere vin- Birte 

kontakter Birgitte. Lave indkøbsliste til Brugsen, som tager overskydende varer retur 

(sodavand, pølser, pølsebrød, sennep, ketchup, lys, servietter og bordpapir). Salat- og 

kagemester er henholdsvis May-Brittt og Dorit. Festudvalg: John, Keld, Nicolai og Birte. 

Birte laver en invitation og sender ud og tager også imod tilmeldinger. Pris: 150 

kr./voksen og 75 kr./barn. Vi mødes d. 2.7 kl. 9-11 hos Jens Erik og planlægger det ende-

lige arrangement.  

c) Medlemsarrangementer: Tour de Sommerhus var en stor succes, og det er planen at 

gentage et lignende arrangement. Der arbejdes på et arrangement ”oplevelsestur i 

Husby” i uge 42, Lars går videre med det. Hvis man gerne vil se stjerner, er Fjand et af 

de bedste steder i Danmark. I oktober eller november- afhængigt af vejrudsigten vil  et 

arrangement ”Stjernerne forklaret” med Jørgen Christensen-Dalsgaard som oplægshol-

der, blive annonceret med kort varsel.   



      Ad 7)    Orientering fra økonomiansvarlig: Der bliver et mindre underskud på ca. 1000 kr. på 
 
                   sommerhusforeningens regnskab og ca. 3.000 på vejkontoen.  
 
 
      Evt.      Næste møde hos Jens Erik d. 2.7 kl. 9.00, alternativt hos Birte. 
 
                   Ervind har sendt orientering ud vedr. bredbånd på Facebook. 
                
 
 


