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Referat Fjordnær 

Fra ordinær generalforsamling den 27. april 2019 kl. 14:20 i Hemmet Aktivitets- & Kulturhus, Sdr. Viumvej 
2A, 6893 Hemmet. 
 
I alt 30 fremmødte (16 husstande).    
 
Punkt 1: Velkomst v/formanden  
Formand Henrik Kirk bød velkommen.  
 
Punkt 2: Valg af dirigent  
Ole Vestergaard (Gamma 10) blev valgt til dirigent.  
 
Punkt 3: Valg af 3 stemmetællere 
Kurt Nielsen (Delta 4), Jeanne Hust (Gamma 6), Esben Nielsen (Fjordnærhovedvej 2). 
 
Punkt 4: Bestyrelsens beretning ved formand  
Den tørre sommer 2018 er gået en del ud over beplantningen, men mange løvtræer og buske begynder nu 
at gro. 
Grusvejen har fået professionel hjælp og tilført ekstra grus og det har hjulpet. 
Der er etableret ny legeplads, som flittigt bliver brugt. Den skal løbende kontrolleres, hvilket vi skal hjælpe 
hinanden med.  Det drejer sig især om hærværk og eventuelt knuste flasker.  
Husk at skraldespande skal være lukket, så ræven ikke kan komme til affaldet. Det er ikke nok at lægge en 
pose oven på skraldespanden, den finder ræven også. Har uheldet været ude og du er i området, så hjælp 
med at rydde op. Hvis naboen ikke er på besøg, så brug eventuelt naboens skraldespand til ekstra skrald.  
Husk data til mail- & telefonlisten, hvis du ønsker at være med på listen.  
Ved fællesmøde med de andre grundejerforeninger blev der talt om vores fælles hjertestarter og 
vedligeholdelse af denne. Det bør tilstræbes at ansvaret for hjertestarter går på skift.  
 
Og et velkommen skal lyde til nye beboere. Der opfordres til at meddele bestyrelsen, hvis man sælger sit 
hus, så mail- & telefonliste kan blive opdateret.  
  
Beretningen blev godkendt. 
 

Punkt 5: Fremlæggelse af regnskabet ved kasserer 
Regnskab blev gennemgået og godkendt uden anmærkninger.  

 

Punkt 6: Afstemning om vedtægtsændring af §8 

Ændring af §8 blev godkendt. 

 

Punkt 7: Valg af bestyrelse 

Følgende personer blev valgt:  

7.1: Kurt Nielsen og Jette Sjørslev Galsgaard blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. 

7.2: Suppleant Ingrid Høg blev genvalgt 

7.3: Revisor Peter Grevsen blev genvalgt. 

 

Punkt 8: Ekstra arbejdsdag (fremover kaldes den efterårsarbejdsdag) 

Forventes at blive den 28. september 2019. 

 



Side 2 af 2 
 

Punkt 9: Indkomne forslag  

Forslaget blev fremlagt af Cecilie Rosenberg (Delta 8). Fordele og ulemper blev drøftet.  

9.1: Generalforsamlingen besluttede at tilkendegive, at vi gerne vil være en del af Nationalpark Skjern Å. 
 
9.2: Generalforsamlingen besluttede at indkøbe 5 nye skilte. 
 
Punkt 10: Eventuelt  

Fastsættelse af kontingent er prisstandsreguleret som besluttet på tidligere generalforsamling. 

Kontingentet reguleres ikke i år.  

Skraldespanden på stranden og legepladsen skal tømmes. Husk det er en fælles opgave. 

Broudvalget:  

Egon Christensen, Esben Nielsen og Peter Grevsen ønsker at udtræde af broudvalget. Det nuværende 

broudvalg finder selv deres afløsere.  

Følgende blev drøftet vedr. de grønne områder: Grillhytte, Beachvolley, Krolf, minigolf m.m. 

 

 

Hemmet, den 27. april 2019.  

 

 

Jette S. Galsgaard                                   Underskrevet elektronisk af dirigent og formand 

 

 

Den nye bestyrelse består af: 

Formand: Bjarke Bentsen, Alfa 9 Tlf.: 2986 7768 mail: bentsen.kb@gmail.com  

Kasserer: Arne Sørensen, Delta 12  Tlf.: 6178 2950 mail: moellevej8a@mail.dk  

Sekretær: Jette Sjørslev Galsgaard, Delta 16 Tlf.: 9387 1787 mail: Jette@aika.dk  

Kurt Nielsen, Delta 4 Tlf.: 4040 2131 mail: kurt@kurtbenthin.dk  
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