Vedersø Klit Grundejerforening.

Referat fra generalforsamlingen d. 28 juli 2017.
Afholdt på Vedersø Klit badehotel.
Efter en kort velkomst ved formanden Bjarne Sørensen. Derefter var der hyggelig snak over nogle
stykker smørrebrød inden selve generalforsamlingen.
Derefter sang Peder Ravn for med : Vestehavssangen.
Der var 121 fremmødte medlemmer heraf 62 stemmeberettigede og der var to fuldmagter, i alt 64
stemmeberettigede.
1. Velkomst ved formanden: Bjarne Sørensen ( B.S.)bød velkommen til generalforsamlingen.
2. Valg af dirigent: B.S. Foreslog Bent Aagaard (B. A.)som dirigent. Vedtaget. B.A. kunne
konstaterer at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og beslutningsdygtig, dog ikke i
forhold til evt. vedtægtsændringer. Det ville han uddybe under pkt. 6. Indlæg fra Ole Kamp
fra teknik og miljøudvalget i RKSK ville komme efter formandsberetning og regnskabet.
3. Formandsberetning til godkendelse: Bjarne S. aflagde årets formandsberetning. Bilaget
kommer på hjemmesiden, så snart den fungerer igen. Ligeledes vil beretningen blive sendt
til medlemmerne via e-mail .
4. Revideret regnskab til godkendelse: Leo Berwald fremlagde regnskabet fra 1 maj 2016 til
30 april 2017. Der er fortsat en kassebeholdning på 54.928,- kr.
Kommentarer til beretning og regnskab: Svend Aage Nielsen, Lars Murersvej 8 : kunne godt
ønske sig forfatteren til Vesterhavssangen….. ingen tilstedeværende kendte forfatteren.
Karen K. Møller: vores klitter mangler fyrretoppe ved Havvej på de ikke registrere
nedgange og der graves i klitterne af børn. Kunne udlejningsfirmaerne ikke gøre mere ud af
oplysning om samme? Peder Ravn havde deltaget som rep. for bestyrelsen til Klitsyn d. 20
juni og kunne oplyse at Kystdirektoratet fandt klitterne i god stand og ikke ville foretage
sig yderligere.

Formandens beretning og regnskabet blev efterfølgende godkendt.

Ole Kamp: Vedersø klit og hotellet betyder meget for mig, der er mange minder knyttet til
området. RKSK har taget opgaven på sig i forhold til at følge op på den planlagte sti i
svinget fra campingpladsen og til Havvej. Det går i gang efter den store turistsæson. Cykel
sti fra Vedersø Klit til Sidselbjerg er også planlagt og næsten gået igennem udvalget. Der
manglede stadig financering og der skulle helst være en rimelig kvalitet for belægningen af
cykelstien. Handicapadgangen til stranden i Vedersø Klit blev afvist i første omgang af Skov

og naturstyrelsen, men i samarbejde med VKGF prøver vi igen og tror på at det lykkes.
Markering af 30 års jubilæet for Det Blå Flag: RKSK har holdt ved traditionen og formålet
med det blå flag….. OG det er dejligt at se så mange mennesker til Strandrensning .
Grundejerne i Vedersø klit er fremtidssynet. Vedr. Klitterne er det Kystdirektoratet, der er
myndigheden….lige p.t. Opgaven flyttes hurtigt rundt.
Spørgsmål: Børge Jensen, Vedersø Klitvej 31: der er megen hyben og fyrrekrat ud til vejen
så fodgængere bliver nødt til at færdes på vejen. Hvordan får vi det fjernet så det er
sikkerhedsmæssigt trygt at færdes langs vejen? Ole Kamp: der er regler: det er den private
lodsejere ansvar at holde vejene farbare efter reglerne. RKSK opsøger ikke/ tjekker ikke
vejene, men får de en henvendelse fra Grundejerforeningen eller lokale lodsejere, vil de
tage affære.
Bjarne S. takkede Ole Kamp for det samarbejde der har været gennem flere år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bjarne S. fortalte kort om bestyrelsesarbejdet og hvad det indebar af arbejde. Marianne
Sørensen ønskede ikke genvalg og Preben Thomsen var villig til en periode mere. Der var
ikke forslag fra de fremmødte og bestyrelsen foreslog herefter Peter Ørskov Nielsen,
Timianvej 4 . Peter Ø.N og Preben T. blev valgt. Niels Peter Skræddergård og Lauge Bjerrum
blev genvalgt som suppleanter. Lignedes Kresten Kortbæk blev genvalgt som revisor.
6. Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde forslag til vedtægts ændringer. Bent Aa. kunne konstatere, at der ikke
var 50 pct. Stemmeberettige til stede og desuden skulle forslaget have været udsendt til
medlemmerne inden mødet. Ændringer i vedtægten paragraf 9: den ordinære
generalforsamling skal indvarsles skriftligt via e-mail mindst 14 dage forud og
ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles via e-mail mindst 14 dage forud….
Bjarne S. argumentere foran det ikke var et decideret ændringsforslag men bare en
fornyelse/ opdatering i forhold til et moderne samfund.
Bent Aa. konstaterede at det juridisk var et ændringsforslag. Der var følgende
bemærkninger/ holdninger fra medlemmerne: husk at sende ud med post til de, der ikke er
på email. – kan vi ikke bare vedtage det – kan ikke se at det er et ændringsforslag –
ordlyden i de gamle vedtægter: indvarsles skriftligt er vel også gældende med e-mail? – vi
er ikke nok stemmeberettigede og det er så det.
Bestyrelsen frafaldt forslaget.
7. Evt.
Anne Honore, Lars Murersvej: der er megen støj fra hovedvejen, kunne vi evt. blive enige
om en støjvold udstil vejen? Anne og Peter vil gerne undersøge sagen og mulighederne.
Jens Peter Vernersen mente der lovmæssigt var muligheder. Niels Biskjær, Lars Murersvej
29 ønskede bestemt ikke en støjvold på hans matrikel.
Vedersø Klitvej 6: må der fortsat ikke bygges ud over de 120 etagemeter. Bjarne S.: Nej det
må der ikke.

Peder Ravn: der er vist interesse for fælles indkøb af nye og holdbare branddaskere. Han vil
undersøge mulighederne.
Bjarne S. : det er som før oplyst muligt at få SMS /e-mail fra skorstensfejeren, når der er
renset skorstene i huse. Man skal selv tilmelde sig via kontakt med skorstensfejeren.
Preben Sørensen, Lars Murersvej 20/ formand for hotellets støtteforening ville gerne
benytte lejligheden til at sige stor tak for den lokale opbakning til hotellet. Det betyder
meget for os og området at hotellet er åbent og vi kan og vil bruge det.
Bjarne S. Bestyrelsen har fået en forespørgelse om evt. økonomisk støtte til opstart af en
legeplads beliggende ved plantørboligen i Vester Husby. Og efterlyste en holdning fra GF?
Dem var der flere af!? Det afstedkom en debat om et evt. større kontingent, så bestyrelsen
kunne have et større økonomisk råderum til div. tiltag. Evt. ændring af kontingent tages op
på GF. 2018
Bjarne S. takkede af for aftenen: tak til dirigent Bent Aagaard , tak til Marianne Sørensen
for et godt bestyrelsesarbejde. Og så var der kaffe og lagkage.
Referent: Marianne Sørensen

Efterfølgende kunne medlemmerne tage et kontingent bilag med
hjem.
Her er så følgende oplysninger til dem der glemte😄 og dem der
ikke var tilstede:
Kontingent : 150,- kr.
betalingsfrist d. 31.08.2017
Nordea konto nr. 9648 8970459635. Husk at oplyse navn og
sommerhusadd.

