
Bestyrelsesmøde fra generalforsamlingen på Bella Italia d. 7-6-2014.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab for grundejerforeningen.
4. Nyt fra vejbidragskontoen
5. Nyt fra drænings-laugene.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelse- på valg er Verner Mørk og Erling Dyrvig.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
10. Valg af revisorsuppleant – på valg er Elise Sørensen.
11. Evt.
 
Verner startede med at byde velkommen til de 60 fremmødte og mindedes Svend Christoffersen og 
frue som døde i en trafikulykke d. 23 dec. 

Herefter gik man over til dagsordenen.

1. Vibeke Nymark valgtes til dirigent og konstaterede generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning:
       Vi holder i år mødet et nyt sted, håber at I kan lide stedet, der ligger centralt for alle. 
Af nye tiltag er der lavet en naturlegeplads ved fyret med borde og bænke, se billederne på vores 
hjemmeside. 
Vi har fået det fejende lys tilbage i fyret, og samtidig vil jeg takke for støtten omkring foreningen til 
dette, det var en lang sej kamp, staten har betalt det hele.
Vi har i lang tid haft bøvl med indkørslen fra Klitvejen ind i Fyrmarken/Sivbjerg. Kommunen lovede at se
på sagen, men det blev aldrig til noget. Vi tog beslutningen og betalte selv, så alle der kører ind i 
området får en god oplevelse uden huller i vejen. 

Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder og vendt en masse ting bl.a. har vi fået en ny kontrakt vedrørende 
vores veje og vedligeholdelse af disse. Jeg (Verner) vil gerne kontaktes, hvis der er noget, som skal laves
– kig evt. på stikvejene.

Der dukker stadig nye ting op, som skal undersøges og afklares med det samme. Det er især 
kommunen, der til tider er svære at arbejde med. Det sidste nye er, at de ikke vil tage sig af voldene i 
området, da de siger, at så længe der ikke er en lokalplan i området, kan de ikke gøre noget. Det vil 
sige, at de flotte foldere som de har sendt ud kun er vejledende, og at det helst skulle ordnes med GOD 
SNAK med naboerne. Ellers skal der laves lokalplan med kommunen og min. pris for dette er 50-60.000 
kr.

Beskæring af beplantningen ud til vejene synes i orden.

Vi foreslår, at der laves tilmelding til generalforsamlingen næste gang over nettet.

Tak til mine samarbejdspartnere for et rigtigt godt samarbejde.



3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2013. Her var indtægterne 89.971,90 kr. og 
udgifterne 79.722,00 kr. hvilket giver et overskud på i alt 10.249,90 kr. 

             Regnskabet blev godkendt.

4. Vejkontoen betales over skattebilletten.

5. Orla fremlagde regnskabet for drænings-lauget i Fyrmarken, gebyr til kommunen 2650,00 kr. 
spuling og oprensning af brønde 3500,00 kr. m.m. i alt 6790,00 kr. Fyrmarkens saldo i alt 
100.195,00 kr. 

Sivbjergs saldo 55.929,91 kr.

6. Ingen indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent: Uændret.

8. Valg til bestyrelsen: Alle genvalgt.

9. Valg af 2 bestyrelses-suppleanter. Der blev foreslået af bestyrelsen:

Jørgen Olesen Fyrmarken 211

Kirstine Møller Fyrmarken 229.

10. Valg af revisorsuppleant: genvalgt (Elise Sørensen).

11. Evt.: Fartdæmpende piller foreslået. Vi skal finde ud af hvor og hvordan de skal laves og sikre os, at 
vejbredden er OK.

Efterlysning af højtaler-anlæg næste år, da det kniber at høre.

Forespørgsel om vi igen får det blå flag op ved fyret.

Nummer-skiltet er skyllet væk ved nedgangen fra fyret nr. 67 og 68.

Efterlyser affaldsstativer om vinteren ved stranden.

Forslag om selv at holde stikvejene, nogle naboer er gået sammen og henter fyld fra depoterne i 
området (HURRA).

Vil der blive kloakeret i området? Kommunen ønsker ikke at bruge 36.000 kr. pr. husstand.

Glæde ved at lyset er tilbage i fyret. Arbejdstilsynet forbød lyset, da der var kviksølv i lejet, men et 
Korsørfirma afprøvede det nye lys og garanter for dette skær, indtil fyret vælter!

Ros til legepladsen ved fyret og bl.a. boligen som indeholder butik og salg af kage og kaffe.



Ønske om nye skilte ”med hund i snor” og et papir i postkassen med opsamling af hunde høm høm.

Formanden takkede for god ro og orden.

Referent Rigmor From Retz. 

  

     


