Referat af ordinær generalforsamling i Sønder Fjand Grundejerforening Lørdag d.17.maj 2014
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent: Niels Andersen, Illeborgvej 21, blev valgt til dirigent og Kirsten
Repsdorph blev referent.
2. Formanden forelægger årsberetningen
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af næste års kontingent, grøfte- og vejbidrag.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
2. Formandens beretning
Illeborgvej, som var i meget dårlig forfatning, er nu i god stand efter et stort entrepenørarbejde
over 2 omgange, der har gjort vejen bredere og sørget for, at vandet nu kan løbe af. Vejen er også
klippet fri for nedhængende grene. SME er foreningens faste samarbejdspartner.
Stormen Bodil fik mange træer til at vælte også ud over Illeborgvej. Grundejerne er gået i gang
med oprydningen, selv om noget stadig mangler. Dog vil Husby plantage nok lade sine store
væltede træer blive liggende. Det skulle ikke betyde øget brandfare at lade dem blive liggende.
Grøfterne har det stort set godt, der har dog været en enkelt oversvømmelse. Det er derfor vigtigt
at man husker at tilse sine grøfter, så der ikke ligger nedfaldne grene og andet, der stopper dem.
Generelt har der ikke været problemer med larm i området. Kun et enkelt hus har gentagne gange
spillet meget højt til gene for kassereren, ligesom der også har været bål på grunden. Formanden
kontakter Dancenter.
Stier og stikveje i området holdes af grundejerne, dvs. at stierne skal holdes åbne ligesom
stikvejene, hvilket også er grundejerens opgave. Kassereren kan kontaktes om grus til stikveje.
Midt Vest politi og Holstebro kommune har holdt et informationsmøde i april om en fælles indsats
mod tyverier i sommerhusområderne, som ingen fra bestyrelsen dog kunne deltage i.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.
4. Kontingentet forbliver uændret. Kassereren har kontakten til SME om vedligeholdelse af grøfter
og Illeborgvej, ligesom han også kan kontaktes om grus til stikvejene.
Medlemskabet af By og Land fortsætter.
5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor:
I bestyrelsen fortsætter Mikael Bramsen, Illeborgvej 26, Mikael Nordstrøm, Illeborgvej 54, Kirsten
Repsdorph, Illeborgvej 42 og Torben Rindsig, Fjand Strand 40. Ny er Sara Mollerup, Illeborgvej 23,
som er valgt i stedet for Elly kjølhde Nielsen, som ikke ønskede at genopstille.
Suppleanterne er Mogens Dahl Pallesen, Illeborgvej 37 og Inger Bertelsen, Sønder Fjandvej 5, samt
revisor Paul Madsen, Illeborgvej 43.
7. Evt. Der har især tidligere været problemer med ridende på stien ud for nr. 14. Der er nu
indkøbt et skilt med ridning forbudt.
Der blev indsamlet underskrifter til kommunen om nedrivning af ruinerne på Klitvej.
Underskrifterne er sendt videre og byrådet er opmærksom på problemet.
Der blev også ytret ønske om skiltning om hastighed og støvgener og skiltning med fyrværkeri
forbudt. Bestyrelsen går videre med dette.
8. Nissum Fjord dagen søndag d. 31 august:
Efter generalforsamlingen fortalte Kristine Kristensen fra projekt Liv og Nye Veje om dette nye og
spændende projekt, som er under forberedelse i samarbejde med kommunerne rundt om Nissum
Fjord.

