Grundejerforeningen Vedersø Klit
Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 21 oktober 2017

Mødested: Vedersø Klit Badehotel
Tilstede var: Bjarne Sørensen, Peter Ravn, Leo Berwald samt Peter Ørskov
1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2017 blev godkendt af de tilstedeværende.
Vedr. stigningen i kontingentet vil det komme på som et punkt til næste generalforsamling
i 2018.
2. Siden sidste møde har Bjarne Sørensen skrevet et svar til forespørgslen fra koglehuset i
Husby som vi beskrev i sidste referat. Mht. branddaskere har Peter Ravn sat gang i det og vi
vender snarest tilbage med oplæg på dette.
3. Der er pr. 21 oktober 2017 indbetalt for 90 husstande ud af ca. 156 husstande ☹. Vi er i
bestyrelse sikre på at der er tale om en forglemmelse og ser frem til at vi forhåbentlig kan
melde et noget større antal betalende husstande næste gang. På samme tid sidste år var
der 130 betalende så vi er langt fra dette. Peder Ravn vil fra næste uge begynde at få ringet
ud til de som ikke har betalt. Foreningens konto nr. er 9624 – 8970459635
4. Overdragelsen af kassererposten er nu på plads så det i fremtiden er Peder Ravn som vi også har skrevet ud om i sidste referat.
5. Næste møde er íkke endelig på plads – vi vil få en løbende tilbagemelding fra Peter Ravn de
næste uger ift. at få tilbagemeldinger fra de som endnu ikke har betalt inden vi sætter en
dato for næste møde.
6. Ny hjemmeside er nu så meget klar at den er tilgængelig. Den vil være under en løbende
opbygning så kig allerede derind nu. Siden er www.vkgf.dk
7. Jesper Kjeldsen som har lavet og samtidig lovet at stå for hjemmesiden deltog i punkt 7 og
vi gik sammen siden igennem og drøftede ønsker og muligheder til denne nu og i fremtiden. Der skal lyde et stort tak til Jesper for hans arbejde samt hans tilsavn om at stå for siden i fremtiden.

Peter Ørskov
Referent

Holstebro d. 22. oktober 2017

