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Bestyrelsesmøde  
Lørdag d. 14-1-23 Kl.10.00 
Mødet blev afholdt hos Lars 
Deltagere: Lars, Birte, Grethe, Jens Erik, May-Britt, Henning og Vibeke. 
Steen Frederiksen deltog fra punkt 7 
Afbud: Ingen 
Referent: Vibeke 

 
Dagsorden/Referat  

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Opfølgning af tidligere trufne beslutninger  
Vedr. hjerteredderkursus- Anders ville gerne, men har ikke adgang til det nødvendige udstyr. 
May-Britt har fundet at Hjerteforeningen tilbyder et 30 minutters introkursus i genoplivning.  
et blev besluttet at May-Britt kontakter Hjerteforeningen, så vi kan få afholdt kurser her i  
foråret. (Efterfølgende er der aftalt to kurser 16 april kl. 10 og kl. 11:30) 
 

3. Orientering fra formand  
a) Klitsyn – Naturstyrelsen:  

Intet nyt 
 

b) Nomi 4S:  
Hvert hus får en 240 liters dobbelt-spand. Den eksisterende skraldeø ved 
toiletbygningen planlægges at blive udvidet. Der skal findes et sted til en skraldeø 
mere, Henning vil gå videre med dette.  
 

c) Vindmøller i Sdr. Nissum Fjordenge:  
Brochuren fra SHN Energi med mere info vil blive lagt op på vores hjemmeside. Som 
vedtægterne er nu, kan man som sommerhusejer - uden fast bopæl i området blive B-
medlem, som giver adgang til at deltage i foreningens arrangementer, f.eks. et planlagt 
medlemsmøde lørdag d. 28/1 kl. 10.00 i Staby Sognegård. Det er kun A-medlemmer 
(Skal være bosiddende i lokalområdet) der har stemmeret ved generalforsamlingen 
(6/2 kl. 19).  
 

d) Skilte til klitten:  
May-Britt kontakter en grafiker mhp. lay-out og Lars er kontaktmand 
mhp. rammer til skiltene.    
 

4. Vej-forhold  ved Jens Erik:   
Jens-Erik vil gå en tur sammen med entreprenøren, der har nedgravet fibernet i vores 
område, så de sætninger, der er kommet i rabatterne, kan blive udbedret. Vores vej-mand 
Knud Erik ordner vejene senere på foråret, han skulle efter sigende have en del 
kloakpumper liggende. Situationen med meget vand i vintermånederne på Sletten blev 
diskuteret. Der var enighed om at foreslå sommerhusejerne på Slette at etableret et 
pumpelaug. Grethe og Vibeke vil gå videre med det i foreningen på Sletten. 
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5. Planlægning af året.   
a) Generalforsamling:  

15.07 kl. 14. På valg er Jens-Erik, May-Britt og Vibeke, alle tre genopstiller. 
 

b) Sommerfest:  
Lars bestiller telt, toiletvogn, borde og stole. Priser: øl 40 kr., sodavand 20 kr. vand 10 
kr. Vi afventer prisen på vin. Der bestilles lidt mindre gris og lidt flere pølser end til 
sidste sommerfest. 
 

c) Medlemsarrangementer:  
Stjernetur med Jørgen Dalsgaard -Christensen og Ole Knudsen engang i jan.-feb. når 
der er nymåne og vejrudsigten viser klart vejr.  

                    Arbejdsdag/strandrensning d. 29.04. Mødested kl. 10 hos Henning Bjerghuse 66A, hvor  
                    der også afsluttes efter indsatsen. Lars og Henning arrangerer. 
                   Tour de Sommerhus bliver gentaget i år d. 27.05. Birte, May-Britt og Vibeke arrangerer. 
                   Tur til Thyborøn med tog fra Vemb lørdag d. 5.8. 
                    Svampetur lørdag d. 16.9. Lars forhører sig, om datoen er ok.  
                    Birte laver en alle-mail med ovenstående 
 

6. Orientering fra økonomiansvarlig.  
a) Generel orientering fra kasserer:  
Der mangler indbetalinger fra godt 40, hvilket er flere end de andre år. Birte sender rykkere 
ud.  
b) Regnskab/budget opfølgning:  
På generalforsamlingen i 2022 blev varslet, at B medlemskabet vil stige pga. øgede udgifter 
til vejene.  
 

7.  Nationalparken ved Steen Frederiksen:  
Der har været møde i den lokale gruppe, ift. at bevare plantagen som plantage. Der er 
blødt op på begrebet invasive arter, således disse nu kun omfatter de oversøiske arter. Der 
skal laves lokale bestyrelser for den enkelte nationalpark, initiativerne skal ikke hvile på én 
faggruppe (biologer). Det, der sker nu er, at vi skal høre mere om regeringsgrundlaget, der 
kommer en forvaltningsplan i udkast fra Naturstyrelsen. 
 

8. Næste bestyrelsesmøde:  
3.6 kl. 18 hos Birte 
 

9. Evt.:  
Forslag til underholdningsudvalg: Keld, John, Marlene, Lena og Henning (formand) 


