
 
   

Vedersø Klit Grundejerforening. 
 

Referat fra generalforsamlingen d. 27. juli 2018. 
Afholdt på Vedersø Klit badehotel.  
 
Efter en kort velkomst ved formand Bjarne Sørensen fik Nick fra Vedersø Klit Badehotel taletid. 
Her gjorde han kort rede for hotellets status d.d., samt de udfordringer hotellet har haft 
undervejs. Personalet er ved godt mod, og Nick synes, at det går den rigtige vej. Hotellet er et aktiv 
for os alle, så vi kan kun opfordre til, at der støttes op omkring dette.  
Derefter var der hyggelig snak over bordene, alt imens der blev serveret en platte inden selve 
generalforsamlingen, som traditionen tro blev indledt med Vesterhavssangen. 
 
Der var 125 fremmødte medlemmer. 
 
 

1. Velkomst ved formand: Bjarne Sørensen (B.S.) bød velkommen til generalforsamlingen. 
 

2. Valg af dirigent: Bent Aagaard (B.A.) blev valgt som dirigent. B.A. kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var korrekt indkaldt og beslutningsdygtig. 

 
3. Formandsberetning til godkendelse: B.S. aflagde formandsberetningen, som blev 

godkendt uden bemærkninger. Kopi af beretning vedhæftes i referatet.  Der blev takket for 
diverse input fra alle husejere, som er nødvendigt for en god forening. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Godkendt uden de store 
bemærkninger, dog blev der forslået ny kalender pga. forkert dato på regnskabet 😊. 
Kopi af regnskab vedlægges i referatet.  
 

5. Forslag til kontingent fastsættelse: Bestyrelsen lagde op til en stigning i kontingentet for 
det nye år til kr. 300,00. I den forbindelse havde vi skrevet nogle punkter ned, som 
beskriver, hvad man får for sit medlemskab. Forslaget blev taget godt imod, og blev 
godkendt med stort flertal. Dokument med dette forslag bliver sendt ud sammen med 
referat, og vil komme til at ligge på vores hjemmeside til kommende medlemmer. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 1 revisor og en revisorsuppleant: 
a. På valg var: Peder Ravn, Leo Berwald og Bjarne Sørensen. Peder Ravn ønskede ikke 

genvalg, og bestyrelsen foreslog Arne Lauritsen, Vedersø Klitvej 12. Arne er til daglig 
revisor i revisionsfirmaet Revision Limfjord. Arne Lauritsen blev valgt og der var genvalg af 
Leo og Bjarne. 

b. På valg som suppleant er: 1. Suppleant Niels Peter Skræddergaard. 2. Lauge Bjerrum. Begge 
blev genvalgt. 

c. På valg som revisor er: Poul Damkjær som ligeledes blev genvalgt. 
7. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag 



 
8. Gæsteindlæg:   

 
John G. Christensen fra Ringkøbing Skjern Kommune (formand Teknik- og Miljøudvalget)   
Vi havde indbudt John G Christensen med henblik på at give status på henholdsvis cykelsti 
fra Vedersø Klit til Sidselbjerg, samt handicap adgang fra Havvej til stranden. 
 
Mht. handicap adgangen blev det tilbage i 2016/2017 afvist af naturstyrelsen. Det er dog 
på ingen måde glemt og der ligger en ny ansøgning hos naturstyrelsen, hvor der bliver 
rykket for svar hvert halve år - næste gang er i august 2018.  
Cykelstien fra Vedersø til Sidselbjerg er en af mange, som RSK har modtaget ønsker om fra 
borgere i kommunen. Det vil uden tvivl blive positivt modtaget, hvis vi selv kommer med et 
initiativ i form af penge osv.  
John fortalte, om de forskellige projekter og ønsker, man har i hele kommunen, og man må 
bare konstatere, at der er flere ønsker end penge. Så derfor skal der også her prioriteres.  
 
John kom endvidere ind på havvindmøller og naturriststrand.  
Der var efterfølgende spørgsmål fra de fremmødte på følgende:  

 Trafik ift. temaplan hvis der bliver udstykket op til 500 sommerhus grunde i 
Søndervig.  

 Handicapadgangen ift. planlov L121. 
 Kloakering i området.  
 Muligheden for at få mere halm på ved opgang/nedgang til stranden. 
 Kontrolenhed fra kommunen ift. tilbygninger. 
 Høje ejendomsskatter. 
 Kommunens manglende indsats overfor anmeldelse af rotter. 

 
Ud fra de informationer, som man har i kommunen pt. svarede John på alle ovenstående 
spørgsmål.  
Med hensyn til at få kørt mere halm på, vil han se på det med positive øjne, men kan ikke love 
noget. 
John ville efter mødet tage kontakt til husejeren med det omtalte rotteproblem, da dette problem 
hurtigst muligt skal bringes i orden.  
 

Næste gæst var Henrik Olesen fra Klitferie:  
 
Henrik fortalte om projektet vedr. cykelstien mellem Vedersø til Sidselbjerg. Henrik og 
Johannes har talt med alle involverede lodsejere på denne strækning og har fået lavet en 
aftale om, at der kan etableres en cykelsti. De har været i dialog om dette siden 2016 og 
har i 2017 fået et tilbud fra entreprenør Ludvig Kristensen. En cykelsti i stenmel vil koste ca. 
kr. 1.000.000 inkl. moms.  
I 2018 har Henrik haft møde med flere forskellige fra kommunen. Borgmesteren har her 
givet udtryk for, at de godt kan være interesseret i at komme med et tilskud til dette, hvis 
vi selv kunne være økonomisk behjælpelige. 



Bestyrelsen ser det som en fordel og en god idé at der startes en forening op, som kan lave 
en ansøgning til kommunen. Der er i området 4 grundejerforeninger, tanken kunne være, 
at man gik sammen om projektet. 
Er der eventuelt nogen der kan være interesseret i at tage sig af denne opgave, vil vi gerne 
høre om det. Man kan også tage kontakt til Henrik fra Klitferie. 

              Fra bestyrelsens side ser vi meget positivt på at få lavet en sådan cykelsti.  
  

. 
9. Eventuelt: Der er kommet en forespørgsel fra en grundejer, om klipning af vejsider. Vi 
kan kun henstille til, at man selv får klippet de sider, som er på ens grund. Det er til 
syvende og sidst grundejernes egen opgave. 

 
B.S. takkede af for aftenen og takkede dirigent Bent Aagaard for styringen af aftenen. 
Til sidst skal der lyde en stor tak til Peder Ravn for et godt bestyrelsesarbejde.  
 
 

 
 
 
 
 
Referat 2018 fra Peter Ørskov 
 

 

Der var ikke et bilag til kontingent, idet nyt beløb først blev aftalt 
på mødet.   
 
Her er så følgende oplysninger til indbetaling af kontingent. 
 
Kontingent : 300,- kr.       betalingsfrist d. 31.08.2018 
Nordea konto nr. 9648 8970459635.   Husk at oplyse 
sommerhusadresse og navn. 


