Nyhedsbrev maj 2017
Ekstraordinær generalforsamling i FL

Den 29. april afholdt Fritidshusejernes Landsforening ekstraordinær generalforsamling i Middelfart med valg af
formand, sekretær, hovedbestyrelsesmedlem og suppleanter på dagsordenen. På den ekstraordinære generalforsamling forelagde hovedbestyrelsen en redegørelse,
som du kan læse på side 2.
Efter den ekstraordinære generalforsamling ser hovedbestyrelsen således ud:
Johs Chr. Johansen (formand), Kaj Holdensen (kasserer),
Ole Simmeltoft (sekretær), Benedicte Helvad, Morten
Dam, John Hedelund, Anker Storgaard, John Nielsen, Ivan
Munk (nyvalgt).
Hovedbestyrelsen holder sit første møde den 19. maj.
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Sommerliv
Fritidshusejernes Landsforenings medlemmer tager masser
af billeder – nogle laver også tegninger – vi vil gerne i hver
udgivelse af nyhedsbrevet bringe et billede fra livet i
sommerlandet.
Send dit forslag til redaktion@mitfritidshus.dk – hvis dit billede bliver bragt, kvitterer Fritidshusejernes Landsforening
med et gavekort på 200 kr. til Stark. Redaktionen siger tak
til Vera Colding Lausten for nedenstående.

Badeliv i Køge bugt

Ekstraordinær generalforsamling
Hovedbestyrelsens redegørelse
Fremlagt af fungerende formand Johs Chr Johansen
Det formelle forløb
Baggrunden er, at den formand, Flemming Jensen, der
blev valgt på den ordinære generalforsamling i oktober
2016 har valgt at fratræde af personlige grunde. Næstformanden, Klavs Grabe, har tillige valgt at udtræde af
hovedbestyrelsen, endvidere har hovedbestyrelsesmedlem Torben Kristensen valgt at udtræde. Det skete på et
hovedbestyrelsesmøde den 17. marts 2017.
Tidligere – ved årsskiftet - udtrådte den på den ordinære
generalforsamling valgte sekretær, Aage Madsen, på
grund af sygdom. Efter Aage Madsens udtræden konstituerede hovedbestyrelsen sig med Ole Simmelholt som
sekretær.
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Efter formandens og næstformandens udtræden på mødet den 17. marts konstituerede hovedbestyrelsen sig med
Johs Chr. Johansen som næstformand, og Johs Chr. Johansen indtrådte som fungerende formand indtil en ekstraordinær generalforsamling kunne afholdes.
Suppleanterne til hovedbestyrelsen, Benedicte Helvad,
Anker Storgaard og John Nielsen er ligeledes indtrådt i hovedbestyrelsen.
Derfor afholdes der i dag ekstraordinær generalforsamling
med valg af formand, sekretær og hovedbestyrelsesmedlem. Hovedbestyrelsen indstiller Johs Chr. Johansen til posten som formand og Ole Simmelholt til posten som sekretær. Til posten som hovedbestyrelsesmedlem indstiller hovedbestyrelsen Ivan Munk, som er formand for Ebeltoft
Nord.
Alle oplyser, at de stiller deres mandater til rådighed på
den kommende ordinære generalforsamling i oktober.
Det bagvedliggende handlingsforløb
Det skal ikke skjules, at der bag de mange udtrædelser
den 17. marts ligger et handlingsforløb, der har forårsaget
udtrædelserne.
Den tidligere formand, Jan Howardy, har ved flere lejligheder kontaktet Flemming Jensen om en posteringsfejl i
regnskabet for 2015 og antydet mulige forkerte dispositioner fra kassererens side og fremsat krav om særskilt ekstern
revision af 2015 regnskabet. Klavs Grabe og Torben Kristensen har støttet Jan Howardy i dette spørgsmål. Og
den jurist, Torben Dyring Kledal, der har været tilknyttet
landsforeningen, har overfor Flemming Jensen oplyst, at
der skulle iværksættes ekstern revision. Den generalforsamlingsvalgte revisor har ikke fundet en ekstern revision
nødvendig.
Flemming Jensen foranledigede en ekstern revision gennemført ved revisionsfirmaet Multi Revision I/S, som i en
rapport til hovedbestyrelsen skriver, at afvigelsen skyldes,
at en postering er bogført fejlagtigt i året 2015, og at fejlen
herefter er korrigeret og bogført i det korrekte regnskabsår
2016. Multi Revisions rapport er uddelt til deltagerne på
den ekstraordinære generalforsamling..
Fejlen består i, at der er bogført 100 kroner for meget i
2015 regnskabet.
Multi Revision I/S skriver:

Retur til indhold

4

Jeg citerer:
”Ud fra de foretagne stikprøver, afstemninger og sammenholdelser kan vi konkludere, at vi ikke har fundet
uoverensstemmelser mellem transaktions-sporet i bogføringsbilag og bilagsregistrering i bogholderiet, der giver
anledning til bemærkninger.”
”Denne type fejl vil kunne forekomme for alle, der bogfører, uanset om man arbejder med bogholderi dagligt eller
i intervaller og uanset hvilken type bogholderiprogrammer, der anvendes. Når man arbejder med bogholderiet
dagligt vil fejlen blot blive opdaget hurtigere.”
Citat slut.
Hovedbestyrelsen har på et møde den 17. marts taget
Multi Revisions rapport til efterretning, og har derefter lukket sagen om regnskabet for 2015.
Landsforeningens sekretariat
Efter hovedbestyrelsens møde den 17. marts har det ikke
været muligt at få landsforeningens sekretariat til at udføre sine opgaver. Og det har fyldt meget i diverse mailkorrespondance op til denne ekstraordinære generalforsamling.
Jeg redegør herfor:
Umiddelbart efter hovedbestyrelsesmødet den 17. marts
meddelte jeg Bente Boye, der mod honorar løser sekretariatsopgaver for landsforeningen, at jeg gerne ville have
et møde med hende.
Den 19. marts modtog jeg og den øvrige hovedbestyrelse
et brev fra Torben Dyring Kledal.
I brevet skriver Torben Dyring Kledal:
Jeg citerer:
”Da Johs. Chr. Johansen ikke er lovligt valgt formand af
medlemmerne på en generalforsamling, kan han heller ikke indkalde vores sekretær Bente til møde. Det er kun
formanden, der har denne beføjelse. Jeg har derfor i
overensstemmelse med landsforeningens vedtægter skriftligt instrueret Bente om ikke at svare på henvendelsen.”
Citat slut.
Efterfølgende meldte Bente Boye sig syg for så senere efter udsendelsen af indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling at melde sig rask igen, og da jeg så indkaldte til
et nyt møde, var Bente Boye så optaget af noget andet,
så det kunne ikke lade sig gøre at mødes.
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Da Torben Dyring Kledal ikke har instruktionsbeføjelse over
for Bente Boye, har jeg på hovedbestyrelsens vegne den
21. marts meddelt Torben Dyring Kledal, at hans instruks til
Bente Boye er en misligholdelse af den aftale, han har
med landsforeningen, og tillige meddelt, at landsforeningens aftale med Torben Dyring Kledal som følge heraf er
ophørt med øjeblikkelig virkning.
Bente Boye har efterfølgende vægret at udføre pålagte
opgaver. Endvidere har Bente Boye har skrevet til mig og
henvist til at hun i sin egenskab af at løse sekretariatsopgaver for landsforeningen skulle have en vedtægtsmæssig ret til at udføre bestemte opgaver og ret til at deltage i
generalforsamlingen. Torben Dyring Kledal hævder en lignende ret og har stillet krav om at han skulle deltage i
denne ekstraordinære generalforsamling.
Jan Howardy har i den anledning skrevet følgende til advokat Hans Vestergaard (mødets dirigent) med kopi til
landsforeningens øvrige to advokater.
Jeg citerer:
”Efter næsten 20 år i hovedbestyrelsen og de sidste 10 år
som landsformand, har jeg fra min fratræden i oktober
2016 mere eller mindre afholdt mig fra de problemer der
tilsyneladende er med, en ikke fuldtallig hovedbestyrelse
og en fungerende formand som tilsidesætter vedtægter
og allerede underskrevne skriftlige aftaler. I dette tilfælde
Bente Boye Nielsen og cand. jur. Torben Dyring Kledal,
som henholdsvis sekretariat og jurist tilknyttet hovedbestyrelsen. Begge aftaler godkendt af hovedbestyrelser og på
generalforsamlinger.
Som tilknyttede advokater for Fritidshusejernes Landsforening, også godkendt af hovedbestyrelser og på generalforsamlinger, bedes I venligst informere den fungerende
formand om, at han ikke kan forbyde deltagelse af sekretariatet og ej heller den tilknyttede jurist på den ekstraordinære generalforsamling den 29. april 2017 i Middelfart.
Jeg vedhæfter den fungerende formands skrivelse af
dags dato til Torben Dyring Kledal og Bente Boye Nielsen.
Den 21. marts 2017 havde den fungerende formand ikke
kompetence til at ophøre den skriftlige aftale med Torben
Dyring Kledal - kun en ordinær generalforsamlings beslutning kan ophæve den skriftlige aftale.
Kun en dirigent kan eventuelt bortvise eller nægte adgang til en åben generalforsamling, og i dette tilfælde er
jeg overbevist om, at det er umuligt at finde et retsmæssig
grundlag til at bortvise de to personer som faktisk er "ansat" af landsforeningen.
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Jeg er stadig medlem af landsforeningen og forventer
derfor en bekræftelse på, at de to personer ikke kan
nægtes adgang fra vores tilknyttede advokater. De har
skriftlige aftaler med Fritidshusejernes Landsforening til
henholdsvis oktober 2017 og december 2017.
I modsat fald kan det komme medlemmerne for øre og så
bliver der problemer den 29. april 2017 i Middelfart.
Da advokat Hans Vestergaard allerede er indstillet som dirigent på mødet, forventer jeg at Hans bekræfter snarest
til mig, at den fungerende formand er blevet informeret
om at Bente Boye Nielsen som sekretariat og Torben Dyring Kledal som tilknyttede jurist deltager i mødet.”
Citat slut
Advokat Hans Vestergaard har svaret Jan Howardy således:
Jeg citerer:
”På baggrund af din mail har jeg for en sikkerheds skyld
set efter i et par værker om hvorledes, der skal forholdes
over for ikke medlems repræsentanter på en generalforsamling, bl.a. Kristian Mogensens ” Håndbog for dirigenter” og Werlauffs ”Håndbog for foreningsdirigenter”. Jeg
vedhæfter kopi af sidstnævntes bog side 64 og 65
Er der tale om ansatte har de ikke møderet, med mindre
at det fremgår af vedtægterne eller det tillades af generalforsamlingen.
I stedet kan de deltage som gæster, hvis vedtægterne giver hjemmel til dette. Er der ikke hjemmel til dette kan de
alligevel deltage som gæster uden taleret, hvis forsamlingen bestemmer dette. Det er ikke en dirigentbeføjelse at
afgøre om de kan deltage som gæster, men udelukkende forsamlingen, der kan tage stilling til dette.”
Citat slut
Opsummering
Set over tid er det klart, at der siden den ordinære generalforsamling i oktober 2016 har været kræfter i og udenfor hovedbestyrelsen, der har arbejdet for en anden
dagsorden og gjort det med støtte fra en jurist, der honoreres af landsforeningen. Landsforeningens formand fået
forelagt urigtige oplysninger. Landsforeningens kasserers
hæderlighed og integritet er blevet beklikket.
Hovedbestyrelsen har i den anledning bedt mig meddele
den ekstraordinære generalforsamling, at hovedbestyrelsen har fuld tillid til kassereren.
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Klavs Grabe og Torben Kristensen har tilkendegivet, at de
vil opstille til hovedbestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling, og at de vil fremsætte mistillidsvotum til
Johs Chr. Johansen og Kaj Holdensen. Endvidere har Klavs
Grabe den 24. april fremsendt en betinget udmeldelse af
medlemsforeningen Skansegården. Udmeldelsen er gjort
betinget, således at den vil træde i kraft, hvis Johs Chr.
Johansen eller Kaj Holdensen fortsat sidder i hovedbestyrelsen efter den 29. april.
Hovedbestyrelsen har drøftet disse tilkendegivelser. Hovedbestyrelsen skal i den anledning udtale, at den ikke
finder det muligt at samarbejde med personer, som grundet en banal posteringsfejl på 100 kroner sætter landsforeningen i udgifter med ca. 10.000 kroner til en ekstern revision, som den generalforsamlingsvalgte revisor ikke finder
nødvendig. Når de samme personer ved at trække sig fra
hovedbestyrelsen foranlediger udgifter på omkring 23.000
kroner til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de så
ønsker at opstille til hovedbestyrelsen, samt truer med foreningsudmeldelser, såfremt bestemte personer vælges til
hovedbestyrelsen, umuliggøres samarbejdet fuldstændigt.
Det skal for fuldstændighedens skyld bemærkes, at hvis
kassereren afgår, skal der indkaldes endnu en ekstraordinær generalforsamling.
De herrers aktiviteter kan således samlet komme til at koste Fritidshusejernes Landsforening omkring 56.000 kroner,
svarende til ca. 10 procent af det årlige medlemskontingent. Hertil kommer medlemsforeningernes udgifter til at
deltage i ekstraordinære generalforsamlinger.
Hovedbestyrelsen har derfor bedt mig meddele, at såfremt Klavs Grabe, Torben Kristensen eller Jan Howardy
vælges til landsforeningens hovedbestyrelse, så fratræder
de siddende hovedbestyrelsesmedlemmer.
Med disse bemærkninger overlader hovedbestyrelsen det
til den ekstraordinære generalforsamling at disponere,
som den finder, fremmer Fritidshusejernes Landsforenings
interesser bedst.
På hovedbestyrelsens vegne
Johs Chr Johansen
Fungerende formand
Hovedbestyrelsesmedlemmerne:
Benedicte Helvad, Kaj Holdensen, Morten Dam, John Hedelund, Ole Simmelholt, Anker Storgaard, John Nielsen
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Forløb af ekstraordinær generalforsamling
På den ekstraordinære generalforsamling fremsatte Klavs
Grabe mistillidsvotum til Johs Chr Johansen og Kaj Holdensen. Det første mistillidsvotum blev vedtaget, det andet
forkastet.
Hovedbestyrelsen fastholdt indstillingen af Johs Chr Johansen som kandidat til formandsposten, og da der ikke var
andre kandidater, konstaterede dirigenten, advokat Hans
Vestergaard, at Johs Chr Johansen var valgt.
Ole Simmelholt blev valgt som sekretær uden modkandidater, og Ivan Munk fra Ebeltoft Nord blev nyvalgt til hovedbestyrelsen. Der var ingen kandidater til suppleantposterne.

Landliggerliv
Omkring århundredeskiftet (1800 til 1900) blev Nymindegab genstand for en hidtil uset interesse. Kunstnere og
borgerskab begyndte at indfinde sig.

Det tidlige Skagen – parti fra Nymindegab (Anders Tuxen)

Først på kroen, i enkelte tilfælde som logerende hos lokale
beboere og i mere udstrakt grad som beboere med eget
hus. Rejsen fra København var langvarig og besværlig.
Tog til Korsør, færge over Storebælt tog over Fyn, færge
over Lillebælt og med skiftende togforbindelser til Nørre
Nebel, hvor man efter forudgående aftale – via brev –
kunne blive afhentet af den lokale taxavognmand eller af
kroens charabanc. En rejse på omkring 12 timer. Mødre
og børn drog alene afsted med et par tjenestepiger – senere stødte fædrene til i et par uger – de skulle jo tilbage
til Østsjælland og passe deres virksomhed. Ofte faldt
mændenes besøg sammen med andejagten.
En af de første malere i Nymindegab var grebet af stedets
uberørthed. Det kommer til udtryk i maleren Anders Tuxens
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erindringer: ”Der var en ejendommelig Poesi over Stedet,
og der har ingen Malere været før. Rigdom og maleriske
Motiver var der og gode Typer.”
Andetsteds kaldes Nymindegab det ”tidlige Skagen”.
De nye landliggere udviklede hurtigt en respekt for lokal
byggeskik, og søgte tidligt at få fastsat nogle regler for
bygningskulturen i området – mange år før planlov og lokalplaner. I det følgende gengives vedtægten for Nymindegab Byggeværn.

Nymindegab Byggeværn
Stiftet 1915
Den 15. September 1915 samledes i >>Bådsmandshuset<< ved Nymindegab Fru Mathilde Mann, Frøken
Thymann, Mr. & Mrs. Pritchard, Hr. Titter Stalfeldt
Matthiesen hos Oscar Matthiesen og Hustru og dannede foreningen >>Nymindegabs Byggeværn<<.
Foreningens Formål er: At værne Nymindegab mod
smagløs bebyggelse.
Medlemmerne skulle så snart de høre om Grundsalg
herude, sætte sig i Forbindelse med Køberen og opfordre ham til at indtræde i Foreningen ved at meddele ham dens formål.
Foreningens medlemmer er forpligtede til gennem
Samtale eller skriftligt eller ved Tegninger at fremlægge Planer til Nybygninger for Formanden eller
Viceformanden, som igen skal gøre mindst to medlemmer bekendt med Planen.
Meningen hermed er at stå den Nybyggende bi med
gode Råd i Et og Alt, for at det nytilkommende Hus
kan falde ind i Egnens gamle Bygningsstil eller ved
andre Midler komme til at harmonere med Landskabet og Omgivelserne herude.
Til Vejledning for Nybyggere Tjener følgende:
Det er Husets ydre FORM og MATERIALET, som
det opføres af, samt dets FARVER, som ere Betingelserne for den harmoniske Virkning i Landskabet.
Den bedste FORM for et Hus herude er det gamle
Bondehus, d.v.s. lavt med højt Tag med skråt afskårne Gavltag.
Det smukkeste MATERIALE er Mursten og Stråtag.
De smukkeste FARVER ere de lyse: Hvidt, Sandfarvet, lyserødt, lysegult eller lyst Gråt med lidt Grønt
eller Blåt i – hvis man ikke foretrækker at lade de
RØDE Mursten stå upudsede og fugede: man da må
det helst være håndstrøgne sten og ikke de glatte
maskinstrøgne.
Træværket, Døre og Vinduer, ser godt ud enten ma-

let helt hvidt eller blåt eller blågrønt eller engelskrødt i rene stærke farver.
Skulle nogen foretrække at bygge et Træhus er et
Blokhus tækket med Græstørv det smukkeste – Men
et almindeligt Bræddehus kan jo også bygges med de
skrå Taggavle i samme Form som det stråtækkede
Bondehus. Eller det kan bygges som en Hytte med
Tag af Græstørv.
Og det kan Tækkes med svensk Spån, imprægneret
mod Ild. Eller det kan – ligesom et Hus opført af Sten
– tækkes med GRÅ Cementtagsten, som Plantør
Drewsens gård, men det bør aldrig tækkes med røde
Tagsten, da disse herude i Klitlandskabets sarte
Farver virke altfor påtrængende hårdt og farvet.
De hindbærfarvede røde Cementtagsten ere naturligvis banlyste.
Det sorte Tagpap er jo også et grimt Tækkemateriale,
men det kan dog mildnes med FARVET TJÆRE.
Denne fremstilles ganske let ved at røre tør hvid
Farve (Blyhvidt) ud i Benzin eller Terpentin eller
Petroleum og tilsætte lidt Chromgrønt el. Ultramarinblåt el. lidt Engelskrødt – for derefter at røre
Blandingen sammen med Tjæren.
De pudsede Stenhuse males selvfølgelig med Kalkfarver.
Træhuse males bedst IKKE med Oliefarver, men
med den Compositionsfarve, som anvendes på svenske og norske Huse af Træ.
Blandingen består af:
½ u Jernvitrol
13 Kvint Salt
til 6 Potter Vand
¾ u Rugmel
og heri udrøres 3 u tør Farve.
Intet Medlem må indhegne sit areal med Pigtråd.
Det tilrådes at indhegne med Udhugst fra Plantagen
indtil dette Hegn har skaffet så megen Læ, at Træplantningen kan afløse det.
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MEDLEMSLISTE:
Hr. Hedegaard, Sagfører
Hr. Jepsen, Læge
Fru Mathilde Mann, oversætterinde
Hr. Oscar Mathiessen, maler
Fru Anka Mathiessen
Hr. Titter Salfeldt-Mathiessen, Frøavler
Hr. Ludolf Nielsen, Componist
Fru Ludolf Nielsen
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Hr. Davy Pritchard
Fru Emily Pritchard
Hr. Adam Rauhe Tømrermester
Hr. H. Torbøl, Læge
Frk. Thymann Malerinde
Hr. Vilh. Fischer, Maler
Hr. Bloch-Sørensen, Banemester & Arkitekt
Hr. Bundgaard, manufakturhandler
Fru Carø

U = Unse = 0,03125 kg
Kvint = 0,00500 kg
Potte = 0,9661 liter
Jernvitrol skal nok være jernvitriol
Vedtægten for Nymindegab Byggeværn er gengivet som
faksimile i Årbog for Ribe museer 1998 og afskrevet herfra
med alle stave- og ortografifejl, samt en næsten lignende
typografi. Skrifttypen viser, at vedtægterne er blevet trykt
på et trykkeri.
Bemærk at der benyttes bolle å, som først indføres ved
retskrivningsreformen i 1948, og datidens regel om store
bogstaver på navneord ikke overholdes konsekvent, samt
at der skiftes mellem ”er” og det lidt ældre ”ere”.
Bemærk også medlemslistens prominente herrer og damer. Alle fra Københavns-området.
Eneste lokale er tømrermester Adam Rauhe.
Redaktionen har hentet oplysninger fra en artikel i Årbog
for Ribe amts museer 1998 af stud. mag. Laura Tolnov
Clausen og fra hvidesande.dk.
jcj

Nye regler for realkreditlån til sommerhuse
Fra den første maj er det blevet muligt at få realkreditlån
på op til 75 procent af sommerhusets vurdering.
Erhvervsministeriet skriver i en pressemeddelelse: ”Loven
træder i kraft 1. maj og initiativet gør det muligt, at få realkreditlån op til 75 procent af sommerhusets værdi mod tidligere 60 procent. Regeringen håber, at de nye regler gør
det billigere både at købe, bygge og renovere sommerhuse, hvilket skal skabe mere liv i landdistrikterne”.
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Kilde: Bolius

Bolius har analyseret konsekvenserne af ændringerne. Det
kan du læse om her1.
jcj

Nyt fra hovedbestyrelsen
Vores forsikringsselskab Codan ønsker at ophøre med
aftalen med Fritidshusejernes Landsforening om forsikringsengagementet.
Hovedbestyrelsen har derfor allieret sig med en forsikringsmægler, som afdækker mulighederne for forsikringsengagementer for FL. Hovedbestyrelsen nedsætter et udvalg, der skal samarbejde med forsikringsmægleren, forsikringsmægleren har fået tilsendt
alle data, og første møde er aftalt.
Så snart der er nye oplysninger, vil medlemsforeningerne blive orienterede.
jcj

Tilslutning til planlovs kommission
På Teknologirådets konference om Danmarks arealanvendelse onsdag den 3. maj var der bred politisk
tilslutning til Teknologirådets forslag om nedsættelse
af en planlovskommission, der skal samordne al den
lovgivning, der øver indflydelse på kommunernes
muligheder for at foretage de endelige konkrete pri1

https://www.bolius.dk/nye-realkreditlaan-til-sommerhuse-saa-meget-sparer-du-40083/
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oriteringer af interesserne rundt om i landet. Ifølge
rapporten har kommunerne ikke redskaberne til at
tænke i helheder, hvilket betyder, at interessekonflikter bliver håndteret fra sag til sag.
Den 36 siders rapport om Danmarks arealanvendelse
viser, at Danmark er for lille. Lægges alle ønsker om
arealer til landbrug, natur, byudvikling, infrastruktur,
udbygning af energi, sommerhuse og så videre
sammen, så svarer ønskerne til op mod 140 procent
af Danmark.
Ifølge rapporten vokser ønskerne til sommerhusarealer fra 1 procent af Danmarks areal til 2 procent af
arealet.
Læs hele rapporten her2.
jcj

Nyhedsbrevet Mit Fritidshus
Nyhedsbrevet Mit Fritidshus udsendes otte gange årligt via e-mail til bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i Fritids-husejernes Landsforenings medlemsforeninger.
Er du formand eller kasserer i en medlemsforening og
mener, der er nogen i din forening, der ikke får nyhedsbrevet Mit Fritidshus, men som burde få det, så
gå ind her3 og skriv navn og adresseoplysninger på
det medlem i din forening, som også skal modtage
nyhedsbrevet.
Alle er velkomne til at indsende bidrag til nyhedsbrevet – særligt efterlyses bridrag til rubrikkerne Sommerliv og Landliggerliv – hvor redaktionen har en ambition om at komme så vidt omkring i landet som muligt.
Så frem med kamera og tastatur, så du kan bidrage
til Mit Fritidshus.

Mit Fritidshus udgives af:
Fritidshusejernes Landsforening
Mit Fritidshus redigeres af:
Johs Chr Johansen
Kontakt:
redaktion@mitfritidshus.dk
Ophavsret:

Mit Fritidshus modtager stof under den forudsætning, at udgiver har fuld – men ikke eksklusiv - ophavsret
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http://www.tekno.dk/wp-content/uploads/2017/04/Areal-afslutningsrapport.pdf
http://www.mitsommerhus.com/indmeldelse

