Grundejerforeningen Vedersø Klit
Holstebro, november 2019

Referat - bestyrelsesmøde den 11/11-2019
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde (21/08-2019).
1) Godkendt og underskrevet.
2. Generel orientering siden seneste møde
1) Vedersø Klit Badehotel
i. Udsendt opfordring fra Vedersø Klit Badehotellet til medlemmerne om status
på den driftsmæssige situation. Kritisk økonomisk status og oplæg til mulig
assistance lig tidligere støtteforening.
ii. Økonomisk udfordring generelt – og det er dog glædeligt at der d.d. kendes
til, at der er indsamlet små 160 t/kr.
2) Spuling af kloak
i. Diverse mails vedr. dette som er distribueret til medlemmerne.
ii. For at fremme informationen fremover direkte fra forsyningsselskabet – så
opfordres til – at man tilmelder sig med mobilnr. På hjemmesiden, således information modtages direkte via sms.
3) Diverse
i. Vejvedligehold sikres direkte via den enkelte grundejer.
ii. Web-cam på sømærket er clearet både reglement og økonomi, og opsættes i
nær fremtid.
3. Information vedr. rengøring af toilet på Havvej
1) Aftale indgået med SK-Service på rengøring af toilet. Konkret:
i. Højsæson – uge 25-35 – rengøring mandag, onsdag og fredag
ii. Lavsæson – uge 12-24 og 36-47 rengøring mandag og fredag
iii. Lukket om vinteren
iv. Ved mangler eller andet kontakt venligst: www.rksk.dk og søgefelt ”giv os et
praj”.
4. Økonomi
1) Økonomistatus
i. Der er indbetalt kontingent for ca. 95 til dato – betalingsfristen til den 11/11.
ii. Husk indbetaling! Nyt system vedr. opkrævning – så vær opmærksom
på udsendt opkrævning. Generelt er der taget godt imod systemet, hvilket vi
er meget glade for! Spørgsmål så kontaktes kasseren.
2) Foreningssystem ”ForeningsLet” driftssituationen

i. Fungerer godt og i fuld drift nu. Nemt at distribuere til alle medlemmer, integreret opkrævning – så alt i alt en god løsning.
3) Medlems- og indbetalingsstatus til dato
i. Jf. ovenstående – 95 medlemmer i alt.
5. Arrangementer (kendte) og mulige tiltag i 2019/2020
1) Handicap adgang til stranden. Status fra GF og videre action
i. . I forlængelse af Kommunens budget for 2020 er vedtaget, er meddelelsen at
vi inviteres til møde jf. aftalen fra GF i juli måned.
2) Cykelsti Vedersø Klit – Sidselbjerg. Status fra GF og videre action
i. Som under punkt 1.i – afventer møde i nær fremtid med Kommunen.
3) Status nøgleskab
i. Status at der fremover isættes referater af møder og andet relevant for området.
6. Næste møde
1) Afventer til mødet med Kommunen og kombineres med næste bestyrelsesmøde.
7. Eventuelt
1) Intet
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