
Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Lille 

Strandgaard og Vandværk, på Femø lørdag d. 18. oktober 2014 

1. Susanne Lundvald blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning om bestyrelsens virke i det forløbne år blev taget til 

efterretning. Se vedhæftede bilag. Der var spørgsmål til slusen, som er fyldt med 

sand og med store mængder sand foran. Det blev nævnt, at sluseporten er defekt 

og at den bør repareres eller udskiftes. Formanden lovede at gøre en indsats for 

udbedring af forholdene, gennem kontakt til ”Pumpelaget” som vi er en del af og 

som vi betaler til via ejendomsskatten. 

 

3. Det fremlagte reviderede regnskab for grundejerforeningen blev godkendt. 

 

4. Det fremlagte reviderede regnskab for vandværket blev godkendt. 

5.1. Forslaget om at etablere nødforsyning fra Femø Vandværk i Nørreby blev vedtaget. 

Dog blev der udtrykt ønske om at undersøge, om der kunne spares noget ved at 

indhente flere tilbud end det, som Ole Andersen har tilbudt. Bestyrelsen prøver prisen 

af ved indhentning af et alternativt tilbud, og iværksætter herefter. 

5.2. Forslaget om etablering af en forhøjelse af borerørene og aflukning med godkendt 

boks, så overfladevand ikke kan forurene, blev vedtaget efter afstemning ved 

håndsoprækning. Også her blev der udtrykt ønske om at undersøge, om der kunne 

spares noget ved at indhente flere tilbud end det, som Ole Andersen har tilbudt. 

Bestyrelsen prøver prisen af ved indhentning af et alternativt tilbud, og iværksætter 

herefter. 

5.3. Forslaget om at indkøbe 2 sæt bord/bænke til placering på stranden blev vedtaget. 

6. Ingen forslag fra medlemmer i grundejerforeningen. 

7. Budget for Grundejerforeningen 2014-15 blev godkendt.  

8. Budget for vandværket 2014-15 blev godkendt. Og herunder Takstblad.  

9. Bestyrelsesmedlemmerne, Vita Gunborg og Jørgen Larsen blev genvalgt. 

10. Som bestyrelsessuppleanter blev Peter Roslyng blev genvalgt, og Sofus Teislev 

indtræder ligeledes som suppleant. 

11. Revisorerne Vivi Andersen og Hans Nielsen blev genvalgt. 

12. Eventuelt. Nyt strømkabel og fibernet er på vej til øen. Der er 40 års jubilæum i 

Femø Beboerforening (se Talerøret og Femøs hjemmeside). Der blev opfordret til at 

blive medlem af Beboerforeningen og støtte udgivelsen af Talerøret. Der blev opfordret 

til, at vi grundejere tager hensyn til hinanden ved at overholde reglerne for 

beplantning, så vi ikke tager udsigten fra hinanden. 

Referent: Vibeke Dahl Thomsen 



 

 

 


