Grundejerforeningen Vedersø Klit
Holstebro, februar 2020

Referat - bestyrelsesmøde den 3/2-2020
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde (11/11-2019).
1) Godkendt og underskrevet.
2. Generel orientering siden seneste møde
1) Webkamera
i. Kommet i drift og er godt modtaget, og mange benytter sig af muligheden for
at orienterer sig om vejret i Vedersø Klit, forinden de kører derud.
2) Diverse mail
i. Forespørgsler og lignende via hjemmesiden kommer i dag til Peter. Afhængig af forespørgsel sender Peter dette videre til øvrige i bestyrelsen for
videre ekspedition.
3) Tilbagemelding vedr. formandens møde med RKSK den 30/1-2020
i. Tages under punkt 4.
3. Økonomi
1) Økonomistatus
i. Der er indbetalt kontingent for ca. 145 til dato.
2) Medlems- og indbetalingsstatus til dato
i. Jf. ovenstående – 145 medlemmer i alt.
3) Mulig aktion overfor modtagere af information der ikke er medlem
i. Sende anmodning om medlemskab snarest. Dette til de medlemmer vi har i
systemet, som ikke har betalt kontingent.
ii. Heri referatet opfordres disse medlemmer til at overveje medlemskab, således
støtten og gennemslagskraften for foreningen styrkes. Send mail til os – en
fra bestyrelsen – og vi vil sikre tilsendt opkrævning og være glade for jeres
medlemskab. Årskontingentet er 300,- kr.
4. Arrangementer (kendte) og mulige tiltag i 2019/2020
1) Tilbagemelding på formandens møde med RKSK
i. Møde med formanden for Teknisk udvalg og afd. leder i land og vand.
ii. Emner fra GF
1. Handicapadgang. Modtaget up-front materiale fra Fritidsrådet på deres erfaring fra tidligere løsninger.
2. Aftale med RKSK at de undersøger udfra drøftet materiale omkring
økonomi (RKSK og Grundejerforeningen) og fonde. Desuden, hvor-

dan hele driftssituationen årligt skal løses. I løbet af marts måned forventes yderligere afklaring.
3. Cykelsti Vedersø Klit – Sidselbjerg. Her var RKSK blevet mere positive. De indtænker det som en ”samskabelsesprojekt”, hvor ét af projekterne er cykelstiprojektet. Der er politisk fokus, og aftalen blev, at
Grundejerforeningen taler med Klitferie, som har været initiativ tager
for området i relation til aftale med lodsejere langs stien. Der aftales
således ny dato for sammøde med Klitferie, RKSK og Grundejerforeningen snarest.
2) Strandrensning 5. juni 2020
i. Afholdes som hidtil med start kl. 13 med hejsning af blå flag, og derefter
strandrensning og afsluttende med en øl/sodavand og pølse/brød. Invitation
kommer senere.
5. Næste møde
1) Formanden indkalder
6. Eventuelt
1) Intet

Peter Ørskov
formand

