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Medlemsoversigt 
Der er desværre fejl og mangler i vores medlemsregistrering. Det skyldes flere forhold, bl.a. at vi ikke altid har 

modtaget oplysning om ejerskifte. 

Endvidere vil vi gerne have kende ejer af grund og ejer af hus i de tilfælde, hvor det ikke er samme person. Det skal vi 

bl.a. bruge, når nye vedtægter forventes at træde i kraft efter næste generalforsamling. 

På den afholdte generalforsamling den 5. september udleverede vi nedenstående skema med de ønskede 

oplysninger. 

Sommerhusets adresse  

 

Ejerforhold, sæt et x 

Jeg ejer både hus og grund  

Jeg ejer alene grunden  

Jeg ejer alene huset  

 

Data 

Navn 
 

 

Folkeregisteradresse 
 

 

Mobiltelefon-nummer  

Mailadresse  

 

Hvis du afleverede skemaet på generalforsamlingen, skal du ikke gøre noget. Hvis du ikke har afleveret skemaet, 

bedes du enten udfylde og scanne skemaet og sende det til th@synergi1.dk eller sende en mail til th@synergi1.dk 

med oplysningerne. 

Hvis du modtager dette orienteringsbrev, selv om du har solgt huset, vil vi sætte pris på a få oplyst navn og/eller 

mailadresse på køber. 

 

Generalforsamling 
Med nogen coronaforsinkelse blev den ordinære generalforsamling afholdt den 5. september. 

Referat fra generalforsamlingen og formandens beretning er vedhæftet og findes også på vores 

hjemmeside. 

Som det fremgår af referatet, er René Tüxen-Hansen, Georg Bentzen og Jesper Petersen indtrådt i 

bestyrelsen som afløsere for Annette Askholm, Peter Hovmand-Jensen og Johnnie Jørgensen. 
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Kontingent 
Foreningen mangler desværre stadig en del indbetalinger af kontingentet, og dette til trods for udsendte 

rykkerskrivelser. Betaling imødeses snarligt på reg. nr. 6060 konto nr. 0005656416. Husk at anføre 

sommerhusadresse på indbetalingen. 

 

Diget og digelaug 
Der blev den 9. september afholdt stiftende generalforsamling i digelauget. Vores næstformand, Kent Filt, blev 

indvalgt i bestyrelsen for en 3-årig periode. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Kurt Eriksen fra Enø 

Strand som formand. Kent skal ud over det almindelige bestyrelsesarbejde udarbejde beredskabsplaner. 

Tidsplanen for digebyggeriet ser således ud: 

• 4. kvartal 2021: Udbudsmateriale udsendes og tilbud modtages 

• 1. kvartal 2022: Entreprenør vælges 

• 3. kvartal 2022 (sidste halvdel af august): Arbejdet påbegyndes 

• 4. kvartal 2022: Mulig projektafslutning 

Bestyrelsen har indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om økonomisk støtte til projektet. 

 

Flemming Jørgensen, Kent Filt, Per Ourø, Thomas Hansen, René-Tüxen- Hansen, Georg Bentzen og Jesper 

Petersen. 


