
Referat fra generalforsamlingen lørdag den 11.maj 2019 i Fiskeriets Hus. 
 
Vi startede med morgenkaffe med rundstykker, pålæg, oste, kanelkage m.m. 

 
Jørgen bød de ca. 47 fremmødte velkommen, hvorefter vi gik over til dagsordenen. 
 

1. Valg af dirigent blev Peter Hasselager-Olesen. Peter takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til 
generalforsamlingen var sket i overensstemmelse med vedtægterne med 1 måneds varsel på foreningens hjemmeside.  
Generalforsamlingen var således lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 
 

2. Formandens beretning 
 
Velkommen til generalforsamling i vores grundejerforening. 
 
Året 2018 har i modsætning til 2017 været et år med meget lav aktivitet. Vi har i årets løb afholdt 1 bestyrelsesmøde. 
 
Også i år er der blevet etableret nye volde, ofte i forbindelse med ejerskifte. Vi har i den forbindelse gjort de nye ejere 
opmærksom på reglerne ved etablering at disse, hvilket i enkelte tilfælde har gjort, at placeringen blev ændret. 
 
Thingstrup Maskinstation, der er Forsyningsselskabets entreprenør vedr. tømning af vore tanke og sivbrønde, har 

åbenbart gjort den noget senere tømning til sædvane. 
Thingstrup Maskinstation har fået ny chauffør, der i modsætning til tidligere chauffører, gjorde tydelig opmærksom på 
evt. fejl og mangler, hvilket også fremgår af tømningsattesten. Det er min personlige opfattelse, at han i den grad 
opførte sig som en paragrafrytter, der nød sin magt. 
 
I løbet af efteråret blev RAH færdig med installationen af WAOO-fibernet. Installationen forløb efter min opfattelse efter 
planen og uden de store problemer. Efter at installationen var tilendebragt, blev hele området gennemgået og evt. 
skader eller mangler blev efterfølgende udbedret. 
 
Vedr. hjemmesiden har vi modtaget flere tilkendegivelser, hvor man roser hjemmesiden. Vi kan kun opfordre til at 
benytte hjemmesiden, ligesom man er meget velkommen til at komme med indlæg. 
Som vi nævnte på sidste års generalforsamling, har vi fremstillet en lamineret ”velkommen til hjemmesiden”. Hvis der er 
nogen her tilstede, der ikke har modtaget den, vil vi gerne udlevere den efter generalforsamlingen.     
 
Som bekendt var sommeren 2018 en meget tør periode, hvilket resulterede i afbrændingsforbud. Jeg skal endnu engang 
opfordre til, at så mange som mulig anskaffer branddaskere, som kan være et nyttigt våben til at holde ilden i skak, 
indtil brandvæsenet når frem. 
 
Vi har indkøbt materiale til et aluminiumsskab, som vil blive opsat i den nærmeste fremtid.  
 
Vedr. projekt ”hjertestarter” har vi søgt Tryg Fonden om køb og etablering heraf. Vi forventer svar fra Tryg Fonden 
senest ult. juni. 
Er svaret negativ, vi vil undersøge mulighederne for sponsorat til hel eller delvis betaling af udgifterne. Vi er bekendt 
med, at Esmark Sommerudlejning har sponsoreret en hjertestarter til Lyngvig Havn. Alternativ vil vi selv betale for 
udgifterne ved anskaffelsen og etableringen heraf.  
 
Der har i årets løb kun været få henvendelser fra medlemmerne. I flæng kan jeg nævne, at et medlem gerne ville have 
indført en bestemmelse om, at aktiviteter som græsslåning og andet støjende kun må udføres lørdag mellem kl. 10 og 
14. En anden spurgte, hvem der har ansvaret for personskader i forbindelse med fald i klitterne p.g.a. halm/hø på 
stierne ned til havet. 
 
Det er mit indtryk, at handel med sommerhuse nu går noget hurtigere. I løbet af ca. 14 dage her i foråret 
blev vi orienteret om 3 ejerskifter. 
 
Med hensyn til nyt fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger på klitten, kystnære vindmøller, kloakering på 
Holmsland Klit, kystsikring hjemmesiden m.m. vil Ole orientere nærmere herom under eventuelt. 
 
Jeg vil slutte denne beretning med en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for indsatsen i årets løb, også en tak til Finn 
Karlsen, som ikke ønsker genvalg. 
 
Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. 
 
Der blev spurgt om udgifterne til de årlige udgifter til hjemmesiden. Ole svarede, at udover engangsudgiften var der kun  
få udgifter, idet Oles tid var gratis. 
 
Peter spurgte om vedligeholdelse af vore veje i 2018. Jørgen forklarede, at efter installationen af fibernet var 
tilendebragt, blev vore veje, som nævnt, gennemgået sammen med RAH og kommunen, og alle mangler blev uden 
diskussion udbedret. 
Da der ikke var flere spørgsmål til beretningen, blev denne godkendt.   



    
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
  Jan fremlagde regnskabet, som udviste indtægter på kr. 93.235,00 og udgifter på kr. 57.879,94 og således et overskud 

på kr. 35.355,06. Egenkapitalen andrager herefter kr. 155.291,57. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 

 
4. Indkomne forslag. 

Der var ikke noget under dette punkt. 
 

5. Forsalg til kontingent for det følgende år 
Kontingentet uændret kr. 100,-. Vejbidrag ligeledes uændret kr. 275,00. 
Forslaget blev godkendt. 
 

6. Valg til bestyrelsen 
På valg er: 
Jan Bøgested samt 
Rigmor From Retz. Begge modtager genvalg. 
Finn Karlsen, modtager ikke genvalg. 
Valg af suppleanter:  
Peter Hesselager-Olesen modtager genvalg. 

Søren Suhr modtager genvalg. 
 

7. Valg af revisor 
På valg er Arne Hansen, som blev genvalgt. 
 

8. Regnskab Fyrmarkens afvandingsanlæg 
Indtægterne blev på kr. 22.679,25 og udgifter på kr. 6.775,00. Årets overskud andrager herefter kr. 15.904,25. 
Egenkapitalen udgør herefter kr. 178.610,26. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Sivbjergmose dræningslaug 
Indtægter blev på kr. 5.220,00 og udgifter på kr. 3.478,13. Egenkapitalen udgør herefter kr. 64.496,09. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

9. Eventuelt: 
Under eventuelt orienterede Ole Andersen om følgende emner: 

• Spildevandsplan 2020-2028 for Ringkøbing Skjern Kommune 
• Den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Syd 

• Det kommende feriecenter Lalandia i Søndervig 
• Kystsikring ud for Lyngvig Fyr. 

For nærmere uddybning af ovennævnte punkter, henviser vi til grundejerforeningens hjemmeside 
 
                                                    www.fyrmarken-sivbjerg.dk 
 
under fanebladet Grundejerforeningen/Nyheder, hvor de forskellige emner er uddybet. 
 
Vedr. kystsikring foreslog Peter, at vi til næste generalforsamling inviterer borgmesteren, for på tætteste hold at få 
klarlagt kommunens fremtidige planer for kystsikringen. Kommunen mener ikke, at der er grund til panik angående 
oversvømmelser i vort område. 
 
Lars spurgte om alternativer til internet (WHOO). Det blev fra salen oplyst, at der nu var flere alternativer. 
 
Endvidere blev der spurgt om mulighederne for etablering af rebstiger ved nedgangene til stranden. Jørgen gjorde 
opmærksom på, at udover evt. problemer med hvem der ville etablere og vedligeholde rebstigerne, så var der så absolut 
et problem med hensyn til ansvar ved evt. tilskadekomst ved benyttelse af rebstigerne. Kan grundejerforeningen dække 

det via forsikring? På baggrund heraf gjorde Jørgen opmærksom på, at bestyrelsen ikke på det foreliggende grundlag 
synes om ideen. Jørgen gjorde endvidere opmærksom på, at vi havde modtaget en forespørgsel om ansvar i forbindelse 
med, at en turist var faldet ved nedgangen til stranden, øjensynlig på grund af det hø eller halm, der var på nedgangen.  
   
Der køres stadig alt for stærk på vore veje. Selv om mange gør bilisterne opmærksom herpå, hjælper det øjensynligt 
ikke. Det er både skraldemanden, posten og rengøringen i forbindelse med lejeskifte, der drøner afsted. I den 
forbindelse blev flere muligheder for hastigheds foranstaltninger diskuteret. Bestyrelsen vil herefter overveje muligheder 
for etablering af diverse hastighedsbegrænsninger.  
 
Der blev opfordret til at bruge gæstebogen, samt den direkte mail til bestyrelsesformanden. Jørgen opfordrede endnu 
engang til, at så mange som mulig anskaffer branddaskere.  
 

http://www.fyrmarken-sivbjerg.dk/


Da der ikke var flere spørgsmål eller bemærkninger, afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og 
orden med en positiv stemning. 
 

Jørgen sluttede af med at byde på øl og vand.         


