Vedersø Klit Grundejerforening.
Referat fra bestyrelsesmøde søndag d. 9 september 2017.
Mødested: Vedersø Klit Badehotel
Tilstede var: Bjarne Sørensen, Preben Thomsen, Peter Ravn, Leo Berwald samt Peter Ørskov
1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 12 juni samt konstitueret møde d. 28 juli blev godkendt og
underskrevet af alle parter.
2. Der blev foreslået og talt om en stigning af kontingent på generalforsamlingen d. 28 juli og fra
næste år har bestyrelsen d.d. vedtaget at hæve det fra de nuværende kr. 150 til kr. 250 for året.
Dvs. at kontingentet fra 1 maj 2018 til 30 april 2019 vil være kr. 250. Ligeledes blev det besluttet at
Peder Ravn vil indhente tilbud på branddaskere som vil blive sendt ud til hjemmesiden når det
forelægger. Grundejerforeningen er blevet spurgt om et tilskud til en legeplads ved koglehuset i
Husby. Vi blev enige om at det ikke er en opgave for os, men vil i stedet bede dem om at henvende
sig til de 2 udlejningsbureauer da vi mener det er mere rigtigt at gå den vej. Bjarne giver besked
retur til de som har spurgt fra Husby.
3. Vi har fra Ringkøbing Skjern kommunen modtaget en Temaplansstrategi som er sendt ud i høring
hvor der skulle svares inden d. 23 august med evt. indsigelser. Vi har ikke fundet noget som vi
mener berører vores område ift. det men har dog sendt nogle bemærkninger vedr. at der må
forventes at komme en stigende trafik som vi forventer at der tages højde for. Den længe ventede
cykelsti langs Øhusevej/Vedersø Klitvej er startet og vi ser frem til at det bliver færdig til stor glæde
for alle i området.
4. Vi har modtaget oplæg fra Jesper Kjeldsen på ny hjemmeside som bestyrelsen ser positivt på.
Bjarne og Peder tager et møde med Jesper snarest så vi kan få det i luften.
5. Vi er i øjeblikket i gang med at få overdraget kassere jobbet til Peder Ravn fra Leo Berwald, hvilket
dog har vist sig at være mere vanskeligt end først antaget ift. diverse fuldmagter fra banken. Vi
forventer at det er løst snarest.
Der er pr. 6 september 2017 indbetalt for 79 husstande hvilket kun er fra ca. halvdelen af
hustandende ☹. Sidste frist var d. 1 september, så der vil blive sendt rykker ud i uge 37.
6. Strandrensning er som altid grundlovsdag d. 5 juni 2018 – mere info følger når vi nærmer os dette
tidspunkt.
7. klitsyn bliver i maj/ juni 2018 – Peder Ravn tager sig af det.
8. Generalforsamling vil blive fredag d. 27 juli 2018
9. Under evt. blev der talt om at når vores hjemmeside og lister er ført ajour vil bestyrelse bestræbe
sig på at tage fat i husstande som ikke er medlemmer for at få øget medlemstallet. Dette vil ske her
over efteråret. Bjarne vil tage fat i ejendomsmæglerne for at sikre at vi får mailadresser når der
handles sommerhus i Vedersø Klit.
10. Næste møde afholdes lørdag d. 21 oktober kl. 10.00 på Vedersø Klit Badehotel.

Peter Ørskov
Referent

Holstebro d. 10 september 2017

