
Referat fra ordinær generalforsamling i Sønder Fjand Grundejerforening den 19. april 2008

Mikael Bramsen fraværende
1. Valg af dirigent: C. Filskov godkendte indkaldelsen.  Referent M. Nordstrøm
Formanden bød velkommen med kaffe og en lille dram.
2. Formandens beretning: Se bilag.
Ruben K. Lauritsen spørger om Niels S. O. har indsigt i kommunens sagsbehandlinger af Fjand 
Strand.
Niels S.O. forklarer om hvad han har kunnet få oplyst vedrørende de uklare punkter i hele 
sagsbehandlingen vedrørende Fjand Strand.
Hvad angår foreningens anke over lokalplan 1032 afventer vi stadig svar fra kommunen.
Mogens Pallesen spørger til "brandtomten", er der et sikkerhedsproblem der?
Paul tager kontakt til ejerne af "brandtomten".
Inger Bertelsen spørger til Illeborgvej 49. Filskov svarer, at vejen bliver renoveret på et tidspunkt.
Mette Jørgensen spørger, hvorfor man ikke bliver orienteret om lokalplaner.
Niels S.O. efterlyser E mail adresser for bedre orientering til alle.
C. Filskov ønsker reglerne for renovation taget op med kommunen.
Niels S.O. vil helst vente og se, om der overhovedet bliver et problem.
Beretningen godkendt.
3. Paul Madsen fremlagde det reviderede regnskab.
Kommunens opkrævningsbeløb var hævet fra 15 til 40kr. men efter fælles pres fra flere 
grundejerforeninger resulterede det i, at betalingen blev 40kr. for de første 50
derefter 15kr. for resten. Så der må forventes en stigning på den post næste år.
Regnskab godkendt.
4. Uændret kontingent, grøfte-og vejbidrag 200kr.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Genvalg til alle der var på valg i bestyrelsen, suppleanter og revisor.
7. Ruben K.L. er der ofte problemer i Sønder Fjand Grundejerforening?
Niels S.O. svarer det er fredelig forening uden de store kontroverser.
C. Filskov opfordrer til, at de enkelte grundejere beskærer træer langs køreveje.
Generalforsamlingen sluttede med et interessant foredrag af ornitolog Lars H. Hansen.

24. april 2008
Mikael Nordstrøm

Teglgade 46
8643 Ans By

  Bestyrelsen overvejer fremover at udsende et elektronisk nyhedsbrev, når der er nyt at fortælle. Vil 
du modtage dette brev, så mail din e-mail adresse til formanden på niels@stoktoft.dk og skriv, at du 

gerne vil have nyhedsbrev fra Søndre Fjand Grundejerforening fremover.
Hvis du er tilfreds med at få tilsendt også indkaldelser til generalforsamlinger og andre ”officielle” 

skrivelser via mail fremover – så skriv også det. Så sparer foreningen porto.

Venlig hilsen
Formanden
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