
 
 
 

 

Classified as Business 

 

Fiskervej d. 7. juli 2021 

 

Fiskervej Grundejerforening 

 

Referat - Bestyrelsesmøde 

D. 6. juli 2021 kl. 18:00. 

Sted: Hos Pia B, Fiskervej 108 

 

Bestyrelse:  Poul Fedders, Mogens Krog Larsen, Pia M. Brandt, Pia Fedders, Jørgen Nielsen, Martin 

Larsson  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Konstituering af bestyrelsen + delegering af øvrige opgaver 

3. Planlægning af møderække, tider og steder - bestyrelsesmøder og generalforsamling 

4. Gennemgang og godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

5. Orientering fra formanden samt bordet rundt 

6. Specifikke punkter 

a. Skanlux 

b. Klipning af arealer 

c. Hjemmesiden 

d. Transformator 

7. Indkomne sager 

8. Evt. 

9. Næste møde 

 

 

- - - oOo - - -  



 
 
 

 

Classified as Business 

Referat bestyrelsesmøde: 
Den 06.07.2021 
 

Tilstede: Poul, Pia F, Martin, 
Jørgen, Mogens og Pia B. 
Afbud: -  

Referent: Pia M. Brandt 
 

Emne Kommentarer Aftaler/ Beslutninger 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Dagsordenen er godkendt. Det blev besluttet, at 
suppleanten deltager på bestyrelsesmøderne 
fremover på lige fod med den øvrige bestyrelse. 
Kommer der til afstemning har suppleanten dog 
ingen stemmeret. Der kan også tages beslutninger 
over mail. 

2. Konstituering af 
bestyrelsen 

 Poul er formand 
Mogens er kasserer 
Pia er sekretær/ referent 
Jørgen er næstformand 
Pia F. er menigt bestyrelsesmedlem 

3. Møderækker Hvor tit og hvor ofte skal vi 
mødes? 
Bestyrelsesmøde har før været 2 
gange om året. 
Generalforsamlingen plejer at 
være den sidste lørdag i maj. 
Vi har i en årrække spist på 
Mommark Marina, hvor vi har 
spist stegt flæsk med 
persillesovs. 
 

Hver anden måned og efter behov i denne tid med 
Skanlux sagen. Derefter evt. en gang i kvartalet. 
Næste par møder afholdes: 

1. August 
2. Oktober 

Generalforsamling bliver den 21. maj 2022 kl. 
12.00.  
Vi prøver at lave aftale med Skovby Kro og prøver at 
der bliver et alternativ til Stegt Flæsk. Jørgen 
organiserer. 

4. Generalforsamling 
evalueres. 
 
 
Sidste bestyrelses-
referat 

Der menes, at der ikke er blevet 
sendt referat ud. 
 
 
Er drøftet - vi er i tvivl om det 
ligger tilgængelig for alle. 
 

Pia hører Jens Hamann om referatet er blevet 
mailet ud til folk, og om det er sat på hjemmesiden 
og/ eller Facebook. 
 
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 20. marts 
2021 er godkendt. Pia sikrer at det kommer op på 
hjemmesiden. 

5. Orientering fra 
formanden samt 
bordet rundt 

Skanlux sagen - vi går efter: 
1. Stop for flere huse end der 

nu er givet byggetilladelse til 
2. Trafikken til/ fra Skanlux via 

Fikservej skal væk hurtigst 
muligt: Etablering af en 
interimistisk vej, og senere 
en permanent vej via 
Sarupvej 

3. Tilkørslen fra Fiskervej til 
Skanlux skal lukkes. Vi kan 
måske gå med til, at der 
etableres en gangsti til 
gående og cyklende folk. 

4. At Sønderborg Kommune 
stopper Skanlux byggeriet – 
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sender Skanlux en 
standsningsmeddelelse. 

Der er etableret god kontakt til 
Johs Johansen fra 
Fritidshusejernes Landsforening 
(FL) og formænd for de øvrige 
grundejerforeninger i 
Mommark. 
Poul har kommunikeret vores 
krav til Sønderborg Kommune 
pr. brev/mail. Efterfølgende har  
Poul og Johs har haft møde med 
Sønderborg Kommune 
afdelingsleder for Teknik og 
Miljø, Sille Dall. Poul har også 
drøftet vores krav med Aase 
Nyegaard. 
 
 

6. Specifikke punkter 
 

6a. Skanlux: 
 

 
 
På baggrund af Poul og Johs’s 
møde med Sønderborg 
Kommune, modtog vi sent den 
2. juli mail fra Sønderborg 
Kommune, afdelingsleder for 
Teknik og Miljø, Sille Dall, at 
kommunen ikke vil udstede en 
bygge-standsningsmeddelelse til 
Skanlux. Dette er vi stærkt 
utilfredse med. 
Vi drøftede vores næste skridt. 
 
 
 
 

 

 
 
Der blev aftalt følgende: 

1. Vi sender svar til afdelingsleder Sønderborg 
Kommune, Sille Dall og afstemmer dette med 
Johs Johansen fra (FL). 

2. Vi tager fat i pressen: Jyllandsposten, Jydske 
Vestkysten, Tv-Syd, DR, Berlingske, m.m. 
Pressemeddelelse sendes ud, og vi stiller 
gerne op til interview. Det vil virke godt hvis 
formænd for alle grundejerforeninger 
deltager. 

3. Vi sender mail til politikerne/byrådet. Derefter 
tager vi kontakt til specifikke udvalgte 
byrødder. 

 
Poul organiserer. Martin udformer en liste med 
pressekontakter. 

6b. Klipning af fælles 
arealer 

Efter at vi er gået over til en ny 
leverandør til klipningen – er det 
blevet dyrere og dårligere. Vi 
skal finde en bedre løsning. 
 

Mogens får mandat til at træffe beslutning om 
opsigelse og lave nye aftaler om klipning af 
arealerne. 

6c. Hjemmesiden (og 
Facebook)  

Vi drøftede pro og con af 
hjemmesiden og Facebook. Vi 
enedes om, at vi er for 
personafhængige vedr. 
hjemmesiden, og at Facebook 
siden ikke gav nok værdi. Hvis 
den skulle – så skulle der meget 

Vi enedes om at etablere en ny hjemmeside via 
eksternt bureau, og at Facebook siden skal 
nedlægges: 
1. Martin får mandat til at undersøge og tage 

beslutning om ny hjemmeside. Vi taler om en 
engangspris på ca. 10.000 kr. derefter ca. 5.000 
kr. pr. år til vedligeholdelse. Domænenavnet: 
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Pbv. 

 

Pia M. Brandt 

 

 

mere vedligeholdelse til, hvilket 
ikke er bestyrelsens opgave. 

 
 

Fiskervej-Mommark er ledigt – så det går vi 
efter. 

2. Pia B tager fat i administrator af Facebook siden 
og får den nedlagt 

 
Vi går efter en god hjemmeside i stedet for en 
Facebook side. 

 

6d. Transformator Som drøftet på 
generalforsamlingen har vi 
mulighed for at skærme 
transformatoren af med 
beplantning, betalt af 
leverandøren. 
 

Jørgen får mandat til at etablere en løsning. Jørgen 
tager i Jens Hamann og får kontakt til leverandøren. 
 

5e.  Arbejdslørdag  Vi drøftede erfaringerne fra 
sidste arbejdslørdag.  

Arbejdslørdagen finder sted den 25./9. kl. 10-
12.30, med efterfølgende grill på Fiskervej 108 
 
Vi tager emnet op igen på mødet i august. 

 

7. Specifikke punkter 
 

Ingen  

8. Eventuelt Intet  

9. Næste møde Sidste halvdel af august Poul Indkalder 


