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Referat fra bestyrelsesmøde søndag d. 6 maj 2018 
 

 
 

Mødested: Vedersø Klit Badehotel 
 
Tilstede var: Bjarne Sørensen, Preben Thomsen Peter Ravn, Leo Berwald samt Peter Ørskov 

 

1. Referat fra 4. marts godkendt og underskrevet. 

2. Der var intet nyt siden sidste møde. 

3. Økonomistatus: Nogenlunde på niveau med sidste år.                                                              

Status efter bestyrelsens indsats som beskrevet i foregående referater er nu at der er 154 

medlemmer som er lig med sidste år. 

4. Diverse forestående  opgaver/beslutninger.                                                                                    

Vi har i bestyrelsen haft en henvendelse fra Henrik Olesen fra Klitferie angående en cykelsti 

fra Vedersø Klit til Sidselbjerg. Henrik har haft møde med Svend Bøje Thomsen, som er lo-

kalpolitiker i Ringkøbing- Skjern Kommune og medlem af Stadil/ Vedersø Sogneforening. 

De vil sammen skriver vi en ansøgning om støtte til cykelstien Vedersø Klit – Sidselbjerg til 

kommunen, og vil i den forbindelse hører de forskellige grundejerforeninger til om hvorvidt 

man kunne tænke sig at støtte et sådant projekt. Vi er i bestyrelsen positive omkring dette, 

og vil komme nærmere ind på generalforsamlingen i d. 27. juli 2018. Vi vil i den forbindelse 

invitere Henrik fra Klitferie til generalforsamlingen for at fortælle mere om det.                    

Strandrensning vil blive afholdt Grundlovsdag som vi plejer d. 5. juni. Der vedlægges brev 

fra kommunen angående strandrensningen som en fil til dette referat.                                

Generalforsamling vil blive fredag d. 27. juli 2018. Invitation vedlægges dette referat.      

Peder Ravn ønsker at stoppe hans arbejde i bestyrelsen, og vi vil i den forbindelse gerne 

takke for hans solide arbejde gennem mange år. Bestyrelsen har et forslag til nyt medlem. 

5. Status på branddaskere er, at der nu er solgt 14 stk. – derudover har vi i bestyrelsen haft en 
del henvendelser på samme, så vi vil lige igen slå et slag for at man stadig kan nå at gøre 
brug af dette tilbud. Vi kan tilbyde den til kr. 375,00. Ønsker man at gøre brug af dette til-
bud, bedes man senest d. 16. maj indbetale kr. 375,00 pr. stk. med beskrivelse af hvilken 
adresse det vedr. Det skal gøres på foreningens konto i Nordea nr. 9624 – 8970459635. 
Branddaskeren vil blive udleveret ved strandrensningen d. 5. juni 2018, alternativt på 
adressen i sommerhuset. 



6. Næste møde i bestyrelsen er fastsat til d. 27. juni på hotellet i Vedersø kl. 19.00 

7. Bestyrelsen vil komme med forslag til en stigning i kontingent så det stiger til i alt kr. 250 

Bestyrelsen vil komme begrundelse herfor på generalforsamlingen.                                     

Bedre adgang til strand for dårlig gående bringes videre overfor Ringkøbing Skjern kommu-

ne. 

 

 

 

Peter Ørskov     Holstebro d. 8. maj 2018                        

Referent  

 

 

 


