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Siden sidste generalforsamling har vi udsendt flere nyhedsbreve. 

Nyhedsbreve 

Den nye underside på vores hjemmeside tager udgangspunkt i, at medlemmer skal være 

informeret så godt som muligt.  

Som noget nyt har vi nu tovejskommunikationen. Her kan medlemmerne gå ind og skrive 

til hinanden, stille spørgsmål eller tilkendegive deres syn på sagen.  

Under eventuel, viser Osvald hjemmesiden og hvordan man bruger den. 

Opgaverne har der været mange af. 

Selve vandløbssagen havde en lang pause, da der først skulle afklares udvidelsen/ 

oprettelsen af et nye pumpe lag. Særligt partsfordelingen var et stort punkt, som blev 

behandlet af kommunen, taksationskommissionen og overtaksationskommissionen. 

Fyrremose ligger i den lave ende i forhold til vandoverfladen og vi har stor nytte af 

pumpelaget. Derfor var der nok ikke den store modstand, mod at få flere betalere til laget. 

Der er afholdt en generalforsamling i det nye lag og den 16.6.2015 er der en ekstra 

ordinær generalforsamling. Vi kan kun opfordre, at så mange som muligt af jer deltager.  

Vedtægterne indeholder en del formuleringer, som kan betyde utryghed, hvad lagets 

bestyrelse kan iværksætte.  I det hele taget, skal man se i øjnene, at det nye lag nu er 

kommunalt og dermed er generalforsamlingen ikke længer den øverste myndighed. Det er 

nu kommunen! Dvs. at vedtægtsændringer skal godkendes af kommunen, inden 

ændringer er gældende og at kommunen har vetoret. 

I kan læse om laget på vores hjemmeside. 

H&G 

H&G prøver vi at arbejde sammen så meget det kan lade sig gøre.  

Dog vil vi ikke gå imod vores egen generalforsamlingsbeslutning. I 2014 blev der besluttet, 

at vi ikke vil betale til pleje af kommunale arealer. 

Beløbet blev væsentligt mindre, end udmeldt. Det blev til kr. 300,- som Fyrremoses andel.  

Det lyder ikke efter meget, men generalforsamlingen 2014 var enig om, at det ikke er en 

opgave foreningerne skal overtage, da vi betaler rigelig i skat i forvejen. Kommunen er 



ansvarligt for deres matrikler. En generalforsamlings beslutning er en beslutning, 

bestyrelsen ikke kan fravige på egen hånd. 

En anden ting som vi heller ikke mente, var i orden, er gavekøb til en 70 års fødselsdag. 

En formand havde 70 års fødselsdag og der blev købt en vingave. Jeg som formand 

vil/har gerne give/t det det koster privat, da jeg sidder med vedkommende i H&G 

sammenslutningen. At gaven dog blev købt af H&G, dvs. foreningernes penge, kan jeg 

ikke godkende.  

1. Der er ikke mange medlemmer i vores forening som kender personen. 

2. Hvad har han gjort for vores forening, så vores medlemmer skulle have interesse i, 
at give en gave? 

3. Vi havde i 2014 et bestyrelsesmedlem, som blev 60 år. Vedkommende fik ingen 
gave, da vi ikke giver gaver. Til trods af, at personen jo gør meget for foreningen. 

Uanset om det er store eller små beløb, så handler det om, at vi forvalter andres penge 

og vi kan kun bruge penge på foreningsrelaterede emner!  

LF 

Forventninger og det hvad der blev lovet af landsforeningen i forhold, hvad der kan ydes af 

Landsforeningen er to ting. Pt. lever Landsforeningen ikke op til vores håb og 

forventninger. Landsforeningen har mange opgaver i forhold til fritidshuse, som går langt 

over sagsbehandling. Det er dog det, vi har mest brug for tiden. Bestyrelsen holder godt 

øje med, om et medlemskab i fremtiden kan anbefales eller om en udmeldelse vil være i 

orden. 

Dræn og vand i område 

Vi kan konstatere, at der ikke er mange, som har vand på grunden og vi har ikke hørt, at 

der er nogen, som har fået vand inde i huset, efter vi har fået drænene til at fungere. 

Der er et sted vi har for meget vand endnu. Det er det grønne vejområde omkring ved 144. 

Dette vil koste ca. 18.000 plus moms. Det skal overvejes, om vi skal bruge penge på det.  

Vej 

Når forsikringsskaden bliver ordnet, bestiller Fyrremose også at asfalten, i svinget ved den 

lille skov ved 122/124, bliver renoveret. Prisen er Kr. 8000,- plus moms 

  



Vedtægter 

Bestyrelsen har arbejdet med vedtægterne og gennemført en introduktionsplan, som gik 

over flere måneder. 

Dvs. at vi har formuleret og renoveret vedtægterne, udsendt vedtægterne til 

medlemmerne, afholdt et diskussionsmøde og derefter opsat et endelig sæt vedtægter til 

afstemning til denne generalforsamling. Vi håber at vores forarbejde er med til, at vi har 

tilgodeset medlemmers ønsker og at i kan godkende vedtægterne i dag. 

Bestyrelsen 

Jeg takker en flittig og velvilligt bestyrelse, som har støttet og arbejdet rigtig meget for 

foreningen. Vi havde mange, ca. 1-2 bestyrelsesmøder om måneden. 

En stort tak til jer! 

14.5.2015 

 

Sabine Schulze-Lorenzen 
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