
Mødeindkaldelse: 

Bolilmark Grundejerforening 
3. april kl. 14.00  

Vært Hans Rasmussen  

Harevej Bolilmark 

 

 

Indkaldt af:  

John Nielsen 
   

 

Referent: 
John Nielsen   

 

 

Deltagere: Hans Rasmussen, Jørgen Gram Hansen, Horst Dehnbostel, Helge Appel og John Nielsen 

 

Dagsorden 

 

1 : Godkendelse af referat fra sidste møde.       

Stadfæstet godkendelse, da godkendelse allerede er sket, inden det blev lagt på 

hjemmesiden via mail eller telefonisk fra hvert bestyrelsesmedlem.. 

 

  

 2: Meddelelse/orientering, forslag fra formanden.   Sidste nyt vedr. Fritidshusejernes 

Landsforening. (FL) 

Ingen meddelelser, der ikke kan henføres til senere pkt. i dagsordenen. Seneste nyt fra  FL  

Efter udsendelse af dagsorden er der kommet indkaldelse af ekstraordinær general 

forsamling til den 29.4. Om anledningen se pkt. 7. 

 

3.  Forholdet til Tønder kommune og Tønder forsyning efter mødet 3.3.. Opfølgning 

Ny lokalplan.  

Tønder kommune har tlf. orienteret om, at der foretaget en gennemgang af Bolilmark,  

Og at ejere af sommerhuse med primært ulovlig tagbelægning bliver kontaktet med hen- 

blik på lovliggørelse. Der er indgået oprensningsaftale vedr. vandløb vest for diget og  

en aftale om oprensning og adgangsforhold omkring klapsluserne. Aftalen forventes 

tiltrådt af de berørte lodsejere, som har været med til et efterfølgende møde med Jørgen 

Gram Hansen og Tønder kommune.  

Vi er ydermere af Tønder forsyning lovet fremtidig orientering og garanteret ordentlig 

reetablering i forbindelse med nødvendige gravearbejder på vort område. 

 

4. Orientering om indgåede bemærkninger vedr. vedtægtsændringer  behandles under pkt 4 

Forslag til vedtægtsændringer har ligget på hjemmesiden siden aug. 16 og er fremsendt 

til samtlige medlemmer. 

Der er p.t. indkommet bemærkninger fra 4 medlemmer ud over det specielle andragende, 

som behandles under pkt 5. Alle har fået/ får  tilbagemelding om bestyrelsens holdning, 

til disse, men forslagene bliver fremlagt ved ekstraordinær generalforsamling også selvom forslags- 

forslagsstillerne ikke måtte være til stede. Sidste frist for bemærkninger er 15 april.  

 

  



5. Forslag til hurtigere afvikling af fremtidige generalforsamlinger. 

Forslag om at bestyrelsens beretning og regnskab /budget lægges på hjemmesiden 14 dage 

før generalforsamling, så denne kan afvikles hurtigere fandt ikke gehør i bestyrelsen. 

 

6. Kommende generalforsamling 3 møder samme dag. Rækkefølge af disse. 

Udkast til foreløbige dagsordener forelægges. Nuværende formand for anden grundejer- 

forening har praktiseret denne fremgangsmåde. Advokat forespurgt og har giver grønt lys 

og accepteret at ville påtage sig dirigentrollen ved den kommende generalforsamling. 

Møderækkefølge bliver kl 1300: Ekstraordinær generalforsamling som næppe er beslutnings- 

dygtig, hvorfor der efter den ordinære generalforsamling, denne begynder kl. 14  

forventeligt, skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som så kan beslutte om  

vedtægtsændringerne kan godkendes.  

 

7. Orientering om Fritidshusejernes Landsforening. 

Bolilmarks formand, der nu er hovedbestyrelsesmedlem, frem til den ordinære general- 

forsamling orienterede om baggrunden for formands, næstformands og øvrige bestyrelses- 

medlems afgang, som primært var at finde i tidligere formands ”intriger”.  

Tilføjelse til læserne: følg udviklingen på www.mitsommerhus.com 

 

8. Vort medlemskab af Turistforeningen evalueres. Jørgen Gram Hansen har deltaget 

i generalforsamlingen.  

Jørgen Gram gav en redegørelse for den netop stedfundne generalforsamling. Bestyrelsen 

hilste nyvalg af bestyrelsesmedlemmer og især af formand velkommen og det er vedtaget, 

at vor formand forsøger på ny at undersøger muligheder og perspektiver i et fremtidigt 

samarbejde. Jfr punkt 15 forsøges andre grundejerforeninger inddraget. 

 

9. Medlemmers overtrædelse af Lokalplan m.m. 

Bestyrelsen noterede, at der udover de i pkt. 3 nævnte problemer har været problemer 

med en uindrigistreret trailer, der blev brugt som salgsbod, men nu er fjernet, efter krav fra  

bestyrelsen. Formanden er anmodet om at henvende sig til grundejere, der har store mæng- 

der træaffald liggende. Dette vil ske efter besigtigelse af forholdene i  påskeferien. 

 

10. Intern evaluering af bestyrelsesarbejdet.  

Punktet drøftet med henblik på den kommende generalforsamling. Jørgen Gram Hansen 

og Horst Dehnbostel meddeler, at de ikke ønsker genvalg. Øvrige (revisorer, suppleanter 

og mulige kandidater kontaktes af formanden i nærmeste fremtid) 

 

11: Meddelelser/orientering fra kasserer. 

Status forelagt. Budget ser ud til at holde. Kasserer præciserer med henblik på hjemme- 

Siden information , at kontigentopkrævningen som finder sted i september gælder for 

regnskabsåret samme år. 

 

12. Ordensregler og vedtægter for foreningens medlemmer og øvrige brugere. Videre     
arbejde frem mod generalforsamling.  

Der er ikke fremkommet bemærkninger til de foreslåede ordensregler, der har ligget 

på hjemmesiden siden august 16.  

 

13. Meddelelser/orientering fra Vej- og stiudvalg. 



Intet nyt at bemærke 

 

14  Meddelelser/orientering fra grøfter og stemmeværksudvalg/posthus 

Også her set i relation til mødet d. 3.3. 

Tilstødende vandløb til grøfterne langs Lakolkstien renses fremover af Tønder kommune, 

I første omgang gratis, følgende års udgifter fordeles blandt lodsejere i forhold til antal 

meter. (se i øvrigt pkt.  3 vedr. sluserne) 

 

15. Fornyet forsøg på at etablere tværgående samarbejde omkring Turismen og de 

tilbagevendende problemer med Tønder kommune. 

Vedtaget sendt til Turistforeningen og de kendte grundejerforeninger på Rømø (p.t. 13 stk) 

 

16. Fastlæggelse af den årlige sammenkomst 2018 aftaltes drøftet på sidste. Foreslås 

udsat til efter generalforsamlingen  Udsat 

 

17. Eventuelt Ingen sager 

 

18, Næste møde. Medbring nu den kalender. 29,5. kl 1400 hos Jørgen Gram Hansen 

 

19. Evt. Oplæsning og godkendelse af protokol. Fandt ikke sted. Sker efterfølgende  

via skriftlig og telefonisk kontakt medlemmerne imellem. 

 

 


