
Side 1 af 5 
 

Referat fra Generalforsamling Fjordnær 

Fra ordinær generalforsamling den 20. juni 2020 kl. 10. 
Sted: Hemmet Strand lejren, Svinkvej 8, 6893 Hemmet.  
 
I alt 14 fremmødte (13 husstande).    
 
Punkt 1: Velkomst v/formanden  
Formand Bjarke Bentsen bød velkommen.  
 
Punkt 2: Valg af dirigent  
Henrik Kirk – Delta 6 blev foreslået af bestyrelsen og godkendt af 
generalforsamlingen.  
 
Punkt 3: Valg af 3 stemmetællere 
Valgt blev: Kurt Benthin, Delta 4 - Anders Skindhøj Sonne Mortensen, Delta 3 - samt 
Cecilie Rosenberg, Delta 8. 
 
Punkt 4: Bestyrelsens beretning 2020 

• Postkasserne  

o Postkasse-skuret er blevet malet og der er kommet nyt skilt op med 

hjemmeside. 

▪ Tak til Evy for at male skuret 

▪ Tak til Kurt for at lave skiltet 

• Vejskilte 

o Der er opsat nye vejskilte samt nyt hastighedsskilt 

▪ Håber at nu hastighedsskiltet er tydeligere, at hastigheden 

overholdes, så vejen ikke ødelægges og støv / støjgener kan 

mindskes.  

o Desværre er der allerede 1 vejskilte som er kørt ned og måtte udskiftes. 

• Velkomstfolder 

o Der er udarbejdet Velkomstfolder til nye medlemmer af 

Grundejerforeningen 

▪ Folderen udsendes til nyt medlem, når der gives besked om nye 

ejere 

▪ Det er også muligt at få en Velkomstfolder ved bestyrelsen  

▪ Der i siden sidste generalforsamling kommet 3 nye medlemmer. 
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• Skraldespande 

o Der har været problemer med skraldespanden ved fjorden 

▪ Den har været overfyldt hver uge i sommeren 2019 

• Det har været husholdnings affald 

• Fyldte børnebleer  

▪ Bestyrelsen overvejede at fjerne den i sommeren 2019 

o Der kommer nye skraldespande til efteråret 2020 

▪ Vi skal til at sortere vores affald 

• Madrester 

• Restaffald 

▪ Derfor vil bestyrelsen anbefale at skraldespandene ved fjorden 

og legepladsen fjernes helt. 

• Badebro 

o Der er kommet nye medlemmer i brolauget 

▪ Jan og hans søn Laus fra Gamma nr. 6 

▪ Tak til Esben og Egon for den tid, de har været med i brolauget. 

o Ny vinteropbevaringsplads ved fjorden 

▪ Undgå ødelagte biler 

▪ Lettere arbejdsmetode 

o Renovering 

▪ Der skal over de næste år løbende udskiftes dele på broen 

• Vejen 

o Refleks ved vejbump fjernet 

o Der er kørt nyt grus på forår og efterår 

o Ekstra vejgrus ligger ved fodboldbanen  

▪ Fyld gerne hullerne op inden de bliver for store 

• Legeredskaber 

o Fodboldmål store 

▪ Der er sat nye fodboldmål op, da de gamle var rådne 

o Fodboldmål små 

▪ Nettene er repareret, trådt itu 

o Legeplads 

▪ Bliver løbende kontrolleret 

o Global Goal 

▪ Seneste legeredskab er lige opstillet på fodboldbanen.  

• Efterårsarbejdsdag 

o Mange fremmødte 

o Grillpølser trods sol og regn 
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• Fællesmøde med andre grundejerforeninger 18/1-20 

o Referat bliver lagt på hjemmesiden 

▪ Kloakker først efter 2031 

▪ Hemmet Strand af 1988 (Egernvej/Ildervej) står for hjertestarter 

ved miljøstation 

▪ Skuldbøl af 1972 (Rævekrogen) har selv opsat en hjertestarter. 

▪ Nationalpark Skjern Å – alle er interesseret og vil tilmelde sig. 

• Corona 

o Udsættelse af generalforsamling 

▪ Forsamlingsforbud først lige ændret til 50 personer. 

o Hjemsendt fra arbejde. 

▪ Rastløse  

• Jettes datter har renset stranden. 

• Kurt har brugt foreningens nyindkøbte buskrydder flittigt. 

• Mange andre har også bidraget med at holde området. 

• STORT TAK til alle som bidrager på den ene eller anden 

måde. 

Beretningen blev godkendt. 
 
 

Punkt 5 

Der er bevilget penge til lynghøstning og fjernelse af rynket rose.  

Vi gør det frivilligt i samarbejde med de andre grundejerforeninger– ellers kan 

kommunen komme senere og fjerne det på vores regning.  

 

Det er faldet på plads. 

 

Punkt 6: Fremlæggelse af regnskabet ved kasserer 
Regnskab blev gennemgået og godkendt uden anmærkninger.  

 

Punkt 7: Valg af bestyrelse 

Følgende personer blev valgt:  

7.1: Bjarke Bentsen, Alfa 9 – samt Arne Sørensen, Delta 12 blev genvalgt 

7.2: Suppleant Ingrid Høg blev genvalgt 

7.3: Revisor Peter Grevsen blev genvalgt. 
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Punkt 8: Efterårsarbejdsdag  

Fastsat til den 26. september 2020. 

 

Punkt 9: Kontingent 

Kontingent er pristalsreguleret som besluttet på tidligere generalforsamling. Da 

pristallet er steget meget lidt det sidste år, reguleres ikke i år.  

 
Punkt 10: indkomne forslag 

Ingen. 

 

11. Orientering om nye tiltag  

11.1 Ny ordning for dagrenovation i efteråret 2020 (sortering af madaffald fra 

restaffald)  

11.2 Elektronisk besked fra skorstensfejeren – få meldt til, så I får enten SMS eller 

mail fra skorstensfejeren i stedet for den gule seddel.  

 

12 eventuelt 

 

Kurt har den nye buskrydder. 

Flyers fra nationalpark uddeles – fra Cecilie 

Vedtægter bliver omskrevet til nudansk, så de bliver lettere at læse – og tages med 

til punkt på næste generalforsamling. Fremsendes til alle før næste 

generalforsamling – skal godkendes på 2 generalforsamlinger.  

 

 

 

 

Hemmet, den 20. juni 2020.  

 

 

Jette S. Galsgaard                                    

Underskrevet elektronisk af dirigent og formand 
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Bestyrelsen består af: 

Formand: Bjarke Bentsen, Alfa 9.      Janderup Vestj.   
 Tlf.: 2986 7768     
 mail: bentsen.kb@gmail.com  
 
Kasserer: Arne Sørensen, Delta 12.      Varde    
 Tlf.: 6178 2950    
 mail: moellevej8a@mail.dk  
 
Sekretær: Jette Galsgaard, Delta 16. Kibæk   
  Tlf.: 9387 1787    
  mail: Jette@aika.dk  
 
Kurt Nielsen, Delta 4.      Skjern   
  Tlf.: 4040 2131    
  mail: kurt@kurtbenthin.dk  
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