
Ordinær generalforsamling i 

Sønder Fjand Grundejerforening lørdag d. 2. maj kl. 10 i Fjand Gårdbutik, Klitvej 49. 

Referat  

1. Valg af dirigent og referent 

Mikael Bramsen, Illeborgvej 26 valgt til dirigent 

Niels Andersen, Illeborgvej 19 valgt til referent 

- Indkaldelse dagen før Påske - rettidigt 

2. Formanden forelægger årsberetningen. 

Et fredeligt år, ingen storm, grøfterne gravet, ikke nødvendigt at holde bestyrelsesmøde. 

Holstebro Kommune skal i gang med spildevandsplan for det åbne land. Den gamle udløber, og der 

skal udarbejdes en ny plan, gældende fra 2017. Møde i april med kommunen, hvor de 

orientererede, for at kunne udarbejde og vedtage en ny spildevandsplan i slutningen af 2016. Et 

meget forvirrende møde pga. mange nye begreber i forbindelse med spildevandshåndtering. 

Kort, referat af møde og notat om formålet med kommunens plan blev fremlagt på 

generalforsamlingen. 

Områder som ligger uden for kloakeringsområdet skal have en spildevandsplan, som er 

sundhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarlig. 

 

Indkaldelse til åbent møde onsdag 6. maj på Skærum Mølle kl. 19.00 om oprettelse af ”Naturpark 

Nissum Fjord”. Borgermøde for alle lodsejere. 

MB: Foreningen By og Land deltager i mødet.  

 

Borger og Idrætsforeningen i Sdr. Nissum indkalder til møde om anlæggelse af cykelsti Husby - 

Bjerghuse onsdag d. 13.5. kl. 19.00. 

 

Salg af 2 huse i området 

 

Sidste år blev der talt om skilte med forbud mod fyrværkeri (lige som i Vedersø). Sagen undersøgt – 

men udsat pga. pris. 

 

2  rideskilte opsat – bliver fulgt, og ridningen er aftaget meget. 

 

Ruinerne på Klitvej: skrivelse sendt til Eli Vium. Kommunen tager det ad notam. De har plan for 

nedrivning. Kommunen kan ikke gribe ind, hvis grundejeren ikke ønsker at rive en ruin ned. 

 

Diskussion: 

Ang. spildevandsmødet med kommunen:  

Mikael: Kommunen forbereder et seriøst indgreb – at dømme ud fra de kort, som er fremlagt. 

Kirsten: Vi skal samarbejde med de andre grundejerforeninger, da det er et meget kompleks 

problem, som bestyrelsen skal følge op på. 

Mette Jørgensen, Illeborgvej 18: Vi kan ikke kontrollere om de planer kommunen fremsætter er 



nødvendige, da det er meget kompliceret. Der kan sandsynligvis optages fordelagtige lån i 

ejendommen i forbindelse med kloakering. 

Mogens Pallesen, Illeborgvej 37: svært at kommentere, når der ikke er noget konkret på bordet. 

MB: vigtigt at bestyrelsen holder sig orienteret. 

Per Gårdbutik: vigtigt at samarbejde med de andre grundejerforeninger 

Inger Bertelsen, Sdr. Fjandvej 5: Hvilke økonomiske konsekvenser vil den nye spildevandsplan få? 

Støtter Mogens Pallesen 

MB opsummerer: forslag om, at grundejerforeningerne går sammen og nedsætter udvalg som 

kulegraver problematikken. 

Mikael Nordstrøm: Kommunen bør præsentere os for målinger, som viser at det er nødvendigt at 

lave om på spildevandsbehandlingen. 

Mogens Pallesen: arbejder i Cowi og tilbyder begrænset rådgivning ang. spildevandshåndtering. 

 

Cykelsti 

MB: bør vi gå ind i cykelstiplanerne? 

KR: Foreningen bør bakke op og gå aktivt ind i planen. 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 

Forslag om udsendelse af papirer pr. mail. Kræver vedtægtsændring – Kasseren vil hellere sende 

papir.  

Det reviderede regnskab godkendes. 

 

4. Fastsættelse af næste års kontingent, grøfte- og vejbidrag. 

Uændret: 300 kr.  

 

5. Indkomne forslag. 

Ingen  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.  

 

På valg 

Mikael Bramsen, Illeborgvej 26, - genopstiller ikke 

Mikael Nordstrøm, kasserer, Illeborgvej 54, - genopstiller - valgt 

Kirsten Repsdorph, Illeborgvej 42, - genopstiller - valgt 

Sara Mollerup udtræder, (pga. flytning) på valg 

 

Bestyrelsen opstiller  

Bjørn Sigurjønsson, Illeborgvej 23 - valgt 

Lasse Bo Hansen, Sdr. Fjandvej 52 – valgt 

 

Ikke på valg: 

Torben Rindsig, Fjand Strand 40.  

 

Suppleanterne  

Mogens Dahl Pallesen, Illeborgvej 37 - valgt 

Inger Bertelsen, Sdr. Fjandvej 5, - valgt 

 



Revisor  

Paul Madsen, Illeborgvej 43 – valgt 

 

7. Evt. 

Lise Theisen, Illeborgvej 6: Foreslår referat af møder og bestyrelsesmøder tilsendt via mail eller 

hjemmeside 

KR: er enig 

 

 

 Oplæg efter generalforsamlingen ved Jens Henrik Jacobsen 

 Jens Henrik Jacobsen skovfoged, Husby Klitplantage: Kan kontaktes hvis der er spørgsmål, forslag 

eller kommentarer til forholdene i Husby Klitplantage. 

Der er et brugerråd for Husby Klitplantage (se www.naturstyrelsen.dk  - hvor man kan abonnere 

(RSS) på nyheder og mødeindkaldelser). Grundejerforeningen opfordres til at deltage. 

Den gamle folder om Husby Klitplantage forsvinder. I stedet kan man via smartphone bruge ”Digital 

naturguide” – kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Bunkerrester: Kystdirektoratet er ansvarlig – de sværeste er blevet gemt til sidst! De, der ligger i 

vandet, vil blive fjernet ved at arbejde bag spunsvægge. 

 

Forslag: Næste års foredragsholder: Henning Fjord Aaser (+45 40 44 47 71) 


