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Landsmøde I foreningen Fritidshusejerne/Danske Sommerhusudlejere 

Maglebjergvej 13, 2800 Lyngby. 

 
Lyngby, den 24.05.2017 

 

 

Den 24. maj 2017 kl. 10.00 afholdtes landsmøde i overensstemmelse med 

foreningens vedtægter og med nedennævnte dagsorden: 
 
 

Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent. 

2) Landsmødets godkendelse af mødets deltagere. 

3) Bestyrelsens beretning for den forløbne periode. 

4) Forelæggelse af årsrapport for 2 år til godkendelse. 

5) Orientering om budget. 

6) Fastsættelse af rammerne for Fritidshusejerne/Danske Sommerhusudlejeres 

kontingent. 

7) Indkomne forslag. 

8) Valg af formand. 

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

10) Valg af suppleant. 

11) Valg af revisor, der skal være medlem af F/DS. 

12) Valg af en suppleant for revisor. 

13) Eventuelt. 

 

 

Ad. 1) Valg af dirigent. 

 

Jesper Leerbeck foreslog valg af Kim Juhlin som dirigent. Forslaget blev vedtaget 

ved applaus. 

 

Dirigenten konstaterede, at Landsmødet var lovligt indkaldt. 

 

Ad 2) Landsmødets godkendelse af mødets deltagere. 

 

Dirigenten kunne godkende samtlige fremmødte. 

 

Ad 3) Bestyrelsens beretning for den forløbne periode. 



 

 2 

 

Kim Juhlin, der aflagde følgende beretning: 

 

Foreningen har siden sidste landsmøde opnået en tilfredsstillende medlemstilgang. 

Foreningen er kendt såvel i offentligheden som hos medierne og der rettes ret ofte 

henvendelse til formanden for kommentarer til aktuelle spørgsmål. 

 

På grundejerforeningssiden har vi forsat et godt samarbejde med Codan. Foreningen 

har via sekretariatet ydet bistand omkring forskellige foreningsmæssige spørgsmål, 

herunder afholdelse af generalforsamlinger, ændringer af vedtægter, tvister 

medlemmer i mellem, fritgående hunde og meget mere. 

 

Formandens beretning blev modtaget med applaus fra de fremmødte. 

 

Ad 4) Forelæggelse af årsrapport for 2 år til godkendelse. 

 

Årsrapporten blev fremlagt og godkendt, idet det blev bemærket og accepteret, at der 

ikke er valgt revisor, hvorfor rapporten er udarbejdet af formanden og godkendt af de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ad 5) Orientering om budget. 

 

Formanden orienterede om budgettet. 

 

Ad 6) Fastsættelse af rammerne for Fritidshusejerne/Danske 

Sommerhusudlejeres kontingent. 

 

Bestyrelsen kan med tilfredshed henstille til, at kontingentet atter fortsætter uændret 

og med samme struktur, dette betyder som udgangspunkt et kontingent på blot kr. 15 

pr. medlem af en grundejerforening. For enkeltmedlemmer foreslås en nedsættelse til 

kr. 195 pr. medlem. Eftersom den ”konkurrerende” forening har hævet kontingentet 

betragtelig, er vores kontingent særdels konkurrencedygtigt, ikke mindst set i lyset af 

de ydelser, vi stiller til rådighed. 

 

Generalforsamlingen bakkede enstemmig op om kontingentforslagene. 

 

Ad 7) Indkomne forslag. 

 

Der var ingen forslag 

 

Ad 8) Valg af formand. 



 

 3 

 

Formanden var villig til at acceptere genvalg og blev genvalgt med akklamation. 

 

Ad 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

De to afgående bestyrelsesmedlemmer, Jesper Leerbeck og John Hansen var begge 

villige til at acceptere genvalg og blev genvalgt med akklamation 

 

Ad 10) Valg af suppleant. 

 

Ingen ønsker at opstille 

 

Ad 11) Valg af revisor, der skal være medlem af DS/F. 

 

Ingen ønsker at opstille 

 

Ad 12) Valg af en suppleant for revisor. 

Ingen ønsker at opstille 

 

Ad 13) Eventuelt. 
 

Det blev debatteret at øge aktiviteterne, idet medlemstilgangen har været særdeles 

tilfredsstillende og dette kombineret med at den ”konkurrerende” forening 

”Fritidshusejernes Landsforening” opleves som hensygnende. 

Uanset at der ikke kan besluttes noget under eventuelt så var der enstemmig 

opbakning til at øge aktiviteterne. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for hævet. 
 


