
Grundejerforeningen Vedersø Klit 
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 4 marts 2019 

 
 
 
Mødested: MITA KOPISYSTEM, Holstebro 
 
Tilstede var: Bjarne Sørensen, Arne Lauritsen, Preben Thomsen, Leo Berwald samt Peter Ørskov 

 
1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2018 blev godkendt af de tilstedeværende. 

2. Peter Ørskov har modtaget mail fra Finn Christensen og hans kone vedr. nyt bogprojekt om 
Vedersø Klit. De vil blive inviteret til næste bestyrelses møde for at fremvise dette. 

3. Der er 129 betalende medlemmer pr. 4. marts 2019. Det er tale om et fald ift. samme tid 
sidste år. Vi er i bestyrelsen dog sikre på at der er tale om en forglemmelse, så derfor op-
fordre vi til, at man får tjekket om man har betalt. Samtidig vil vi også gerne have besked fra 
de husstande som ikke ønsker at være medlem. Vi vil så få dem fjernet fra medlemslisten, 
det er den eneste måde vi kan sikre vores data på. Betalingsinfo vedr. kontingent er følgen-
de: Reg.nr. 9648 konto nr. 8970 459 635. Vores nye foreningssystem er nu i fuld drift, og 
det vil være et rigtig godt værktøj for bestyrelsen i fremtiden. 

4. Bjarne rykker igen friluftrådet vedr. handicap adgang til stranden. Cykelsti Vedersø Klit – 
Sidselbjerg, vil blive drøfter på et møde i kommunen d. 19. marts. Klitferie har haft møde 
med den nye turist direktør i kommunen, hvor det bla. også er blevet drøftet. Vedr. vind-
møller, så kører det i et andet regi, Bjarne er dog som så mange andre blevet kontaktet ift. 
en udtagelse. Her har Bjarne sagt at vi naturligvis ønsker evt. nye møller længst muligt fra 
kysten. 

5. Næste møde bliver onsdag d. 24. april kl. 16.00 hos MITA KOPISYSTEM. Finn Christensen vil 
blive inviteret til dette møde, hvor han får mulighed for at fortælle mere om det nye bog-
projekt. 

 

Peter Ørskov     Vedersø Klit d. 9. marts 2019                        
Referent  
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