Grundejerforeningen Vedersø Klit
Holstebro, marts 2020

Referat - bestyrelsesmøde den 11/3-2020
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde (3/2-2019).
1) Godkendt og underskrevet.
2. Generel orientering siden seneste møde
1) Tilbagemelding vedr. formandens møde med RKSK den 5/3-2020 vedr. cykelsti og
handicap adgang.
i. Handicap adgangen – møder afholdt med RKSK og talt med Fritidsrådet og
oplæg præsenteret for bestyrelsen.
ii. Konkret oplæg fra leverandør med gå og køreplader præsenteret og gennemgået.
iii. Oplægget på den givne løsning er der positivitet fra RKSK på at støtte og videresende til Teknik- og Miljøudvalget – her er formanden for Teknik og
miljøudvalget positiv stemt og har anbefalet vi sender det i systemet.
iv. Ved godkendelse af investeringen, skal der findes en vedligeholdelsesløsning, hvilket der allerede pågår overvejelser og drøftelse med interessenter
omkring.
v. Cykelstien har der ligeledes været afholdt møde omkring med RKSK, Klitferie m.fl. Møde omhandlede status på projektet og økonomien og videre plan.
vi. Aftale blev bl.a., at RKSK udarbejder et brev til alle lodsejere som Grundejerforeningen og Klitferie har opgaven i, at få underskrevet som godkendelse på projektet for den enkelte. Såfremt dette lykkedes, fremligges projektet
for Teknik og Miljøudvalget, hvor formanden herfor, vil anbefale udvalget at
godkende projektet.
vii. Løsningen bliver en stenmels løsning, hvilket er en rigtig god løsning.
3. Økonomi
1) Økonomistatus
i. Der er indbetalt kontingent for ca. 146 til dato.

ii. Vi ser fortsat mulighed for at kunne blive flere medlemmer i vores forening.
Vi ser desuden en klar åbning omkring 2 af vores hovedområder – Cykelsti
og Handicap adgang jf. pkt. 2, hvorfor det vil være af stor værdi, at vi bliver
flere og viser sammenhold og styrke fra området. Så hermed igen en opfordring til indmeldelse i Grundeejerforeningen!
4. Arrangementer (kendte) og mulige tiltag i 2019/2020
1) Strandrensning 5/6-2020
i. Start kl. 13.00. Bestyrelsen mødes kl. 11.00.
ii. Arrangement begynder kl. 13.00 med hejsning af blå flag og kaffe/sodavand.
Rensning af strand med efterfølgende pølse/brød og øl/sodavand. Preben undersøger forplejningsdelen.
iii. Peter kontakter RKSK og Fritidsrådet for deltagelse og koordinering af Blå
Flag hejsning m.m.
2) Generalforsamling den 31/7-2020. Opgaver, valg etc.
i. Opgaveliste rundsendes til bestyrelsen. Peter ansv.
ii. Booking lokale på Vedersø Klit Badehotel samt forplejning aftales. Peter
ansv.
iii. På valg til bestyrelsen er:
1. Leo B.
2. Arne L.
3. Bjarne S.
iv. Bjarne S. undersøger dirigent.
v. Peter inviterer formanden for Teknik- og Miljø udvalget. Øvrige relevante i
forbindelse med vores projekter kan blive aktuelle at invitere. Hotellet forespørges om præsentation af deres muligheder for mad ud af huset, arrangementer etc.
5. Næste møde
1) Formanden indkalder
6. Eventuelt
1) Intet

Peter Ørskov
formand

