
Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg 

Ekstraordinær generalforsamling 

lørdag den 27. august 2022 kl. 14 

i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, Hvide Sande 

 

Referat 

 

1. Valg af dirigent 

Lars Hyrup (LH) valgt. 

LH konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 22. juli 2022 pr. e. Mail samt 

opslag på opslagstavlen. 

I alt var der mødt 23 sommerhusejere, som repræsenterede 16 adresser. 

 

2. Dræningslaug Sivbjerg Mose 

Der henvises til oplysninger i indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Ole Andersen (OA) oplyste, at Ringkjøbing Landbobank efter udsendelse af indkaldelse til 

generalforsamlingen har oplyst, at man ikke ønsker at tilbyde et lån. 

OA oplyste endvidere, at der er indhentet to tilbud på reparationerne af drænrørene, som 

bestyrelsen efterfølgende vi tage stilling til. 

Der henvises i øvrigt til vedlagte oplæg på generalforsamlingen. 

 

Beslutning: 

Generalforsamlingen godkendte følgende: 

a. Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg og Fyrmarkens Afvandingsanlæg låner ca. 250.000 

kr. til Dræningslaug Sivbjerg Mose. 

b. Dræningslaug Sivbjerg Mose tilbagebetaler lånet i 2023 med ekstraordinært bidrag på 3.000 

kr. pr. medlem, fordelt over to indbetalinger (opkræves sammen med ejendomsskatter af 

Ringkøbing-Skjern Kommune). 

 

3. Evt. 

Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor vi har tre ”foreninger”: Sivbjerg Dræningslaug, Fyrmarkens 

Afvandingsanlæg og Grundejerforeningen Fyrmarken-Sivbjerg. OA redegjorde for, hvorfor det ikke 

er muligt at samle de tre ”foreninger”, idet der er tale om tre forskellige medlemskredse. 

Et kort over de to dræningslaug blev efterlyst. Det vil senere blive offentliggjort på hjemmesiden 

www.fyrmarken-sivbjerg.dk.  

Der var en positiv stemning i forhold til trafikdæmpning, bump og sten – det virker og ser pænt ud. 

Der blev stillet spørgsmål til støvbinding på grusvejene. 

Der blev stillet forslag om, at Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland 

Klit tager spørgsmålet om tilladelse til, at sommerhuse bygges på ”højere sokler”, op. 

OA oplyste, at bestyrelsen vil arbejde videre med udarbejdelse af vedtægter for de to 

dræningslaug. 

OA oplyste, at bestyrelsen vil arbejde videre med en status for drænrørene i de to dræningslaug. 

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


Der blev stillet forslag om, at man ved fastsættelse af den årlige indbetaling til drænlaugene er 

opmærksom på, at der er en opsparing til fremtidige reparationer af drænrørene. 

Når udskiftningen af drønrør mv. skal finde sted, vil de direkte berørte sommerhusejere blive 

informeret. 

 

OA takkede dirigenten og de fremmødte. 

 


