Beretning ved generalforsamlingen Vedersø
Klit Grundejerforening
Afholdt den 28. juli 2017 på Vedersø Klit
Badehotel
Jeg vil starte med at byde Jer velkommen til generalforsamling i
Grundejerforeningen. Mit andet år som formand for Grundejerforeningen. Og
dejligt igen iår, at kunne byde velkommen i vores ”egne rammer” her på
Vedersø Klit Badehotel.
Særlig velkomst til formand for Teknik- og Miljø udvalget (TMU) i RKSK- Ole
Kamp. Formanden Ole Kamp vil senere orienterer om status på forskellige
projekter relateret til området.
Året har været et i foreningsregi stille og roligt år. Fibernet delen blev
realiseret og rullet ud i 2016. Der har været arbejdet og undersøgt de forhold
der sidste år blev bragt op på GF, og ikke mindst har der været 30 års
jubilæum for blå flag her i Vedersø Klit. Og så kan vi jo ikke frasige os – at
der for nogle af vores bestyrelsesmedlemmer har været arbejdet meget
ihærdigt på at sikre stedets drift her – altså bakke op, yde hjælp m.m. til at
sikre at Vedersø Klit Badehotel ikke bare bliver en døgnflue.
Året har desværre også budt på et dødsfald i nærmeste kreds. Vores
hjemmeside administrator og mangeårige forsanger Frode Vanggård til GF,
døde efter længere tids sygdom den 4. April.
Sædvanen tro, så tages der referat af GF som uploades på vores
hjemmeside. Desuden rundsendes til vores medlemmer, hvor vi har
mailadresser.
Organisatorisk
Afholdt 7 bestyrelsesmøder – referater på vores hjemmeside.
Vi har gennem året fortsat forsøgt ihærdigt på at få indsamlet flere email
adresser. Det er ihvertilfælde endnu vanskeligere end at holde styr på fysiske
adresser – der flyttes ikke så meget som man kan skifte emailadresse.
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Medlemsniveau er status que fra sidste år – hvilket er acceptabelt, men vi
håber og tror – og vil arbejde på, at flere vil støtte foreningen. Det er frivilligt –
men desto flere der er medlemmer – desto større slagkraft og lydhørhed vil vi
have. Så indsatsen vil blive skærpet på at få flere med til at bakke op om
området via medlemsskabet. Via indhentede mailadresser også både
hurtigere og billigere at skabe kontakt og sikre dynamik omkring
informationerne.
Diverse opfølgninger bl.a. fra seneste GF:
Handicap adgang til stranden i Vedersø Klit.
• Indstillingen til Natur- og Miljøstyrelsen blev foretaget tilbage i februar
2016 af RKSK.
• Ultimo 2016 afslog Natur- og Miljøstyrelsen desværre anmodningen,
som kunne have givet vores område endnu større attraktion og ikke
mindst skabe mulighed for folk med gangbesvær eller i kørestol, at
kunne komme ned på vores strand.
• Vi og RKSK har dog ikke opgivet, og i samarbejde med RKSK vil vi
gerne forsøge andre muligheder – hvilke vides endnu ikke. Men som
eksempel har Naturstyrelsen udlagt gangplader ved Råbjerg Mile,
således kørestolsbrugere og folk med rollator kan få adgang. Lignende
tiltag bør kunne gøres her i Vedersø Klit, således at vi får sat
tilgængeligheden højt!
Gangsti fra Klitvej til Havvej
• Både Holstebro Kommune RKSK har bevilliget etablering af gangsti på
syd/østsiden af Ø-husevej fra Klitvej og slutter ved Havvej.
• Etableringen igangsættes i september – efter højsæsonen for turister er
overstået.
• Stort ønske gennem længere tid og vil sikre bedre afskærmning og
sikkerhed for gående/kørende på strækningen.
• Tak skal der lyde herfra til begge kommuner for at sikre denne løsning
koordineret mellem kommunerne.
Cykelsti Vedersø - Sidselbjerg:
• 8 km. Sydover fra Vedersø Klit
• Lodsejere har tilkendegive at de giver jord og opmåling er foretaget
sammen med kommunen.
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• Entreprenør har gennemgået projektet og givet tilbud på projektet. 1
mio. for 2 meter bred sti, hvor belægning bliver stampet/knus granit.
• Der søges fonde til anlægsinvisteringen – herunder LAG midler.
Desuden kan vækstpuljen i RKSK søges, men det kræver at man har
midler, hvortil vækstpuljen kan give et tilsvarende beløb.
• Projektet generelt godt på vej og kan også bliv endnu et aktiv for vores
område!
Klitsyn.
Ved det årlige klitsyn den 20. juni blev klitterne tilstand gennemgået, hvor vi i
grundejerforeningen var repræsenteret af Peder Ravn.
Alle tilstedeværende var dog enige om, at vores strand og område var i god
stand. Det er dog fortsat vores fælles ansvar at passe på klitterne og ikke
benytte klitterne som rutsjebane.
Strandrensning – 30 års jubilæum for blå flag
Vedersø Klit Strand havde jubilæum som Blå Flag strand – 30 år – som den
eneste strand i DK, som har haft flaget i alle årene Blå Flag har eksisteret i
DK. Flot og det skal vi være stolte af.
I år var der således en udvidet festivas iforbindelse med fejring af dette
jubilæum. Der var nogle få stande – bl.a. fritidsrådet, naturvejleder og
mulighed for stenmaling - med aktiviteter og ikke mindst blev hejsningen af
flaget i år fejret i ”røg og damp”. Saluteringslauget fra Skive deltog og
affyrede 9 kanonskud som fejring af flaghejsningen og fejringen af vores 30
års jubilæum.
Godt 100 var mødt op for at fejre det sammen – og sædvanen tro var der
kaffe og kage og efterfølgende pølser, vand og øl. I år var stedet her vært ved
pølser m.m. – dejligt at det nu også er muligt – og alle hyggede sig omkring
Redningshuset, Vejsebaren – eller hvad nu navnet ender med at blive.
Tak til alle fremmødte her i salen, samt til RKSK for altid fin opbakning –
økonomisk som praktisk - og ikke mindst til både Ole Kamp og formanden for
Fritidsrådet Lars Mortensen for talerne.
Som nogle måske har set, så fik vi flot omtale i den lokale presse. Artiklen er
medbragt her i dag – og kan ses på væggen.
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Skorstensfejer:
Der er nu mulighed for at blive informeret via sms eller email når
skorstensfejeren har været i sommerhuset.
Kontaktoplysninger/telefonnummer, hvortil der kan sendes ens oplysninger er
rundsendt til medlemmerne pr. mail og vi sætter på vores hjemmeside.
Desuden vil skorstensfejeren ligge en seddel i husene efter besøg, med
oplysningerne.
Vedersø Klit Badehotel:
Et ihærdigt arbejde for støttegruppen og andre frivillige har betydet vi fortsat
har mulighed for at være her i dag. Det har været en turbulent periode, men
godt for os alle, at der har været en ihærdig og stædig flok der har arbejdet
og troet på projektet. Vi skal tro på det – og gør det – nu har vi et godt set-up
med et forpagterpar der gør det godt. Og ikke mindst også med et
formandspar i støtteforeningen der på fornemmeste vis har engageret sig og
viet snart et par år til dette projekt – flot!
Afslutning.
Året som formand har foregået smertefrit, takket være en god bestyrelse bag
mig. Hermed en tak til bestyrelses kollegerne for samarbejdet i det forgangne
år.
En særlig tak til Marianne S., som vælger at stå af – efter at have været en
stor hjælp for undertegnede som både næstformand og sekretær.
Tak til medlemmerne for løbende input, henvendelser til gavn og interesse for
vores område, og ikke mindst opbakning i forbindelse med vores indirekte
arbejde og interesse i, at sikre vores hotel fortsat udvikler sig og holdes i live.
Så vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens debat. Tak for ordet.
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