Grundejerforeningen Vedersø Klit
Holstebro, april 2020

Referat - bestyrelsesmøde den 30/4-2020
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde (11/3-2020).
1) Godkendt og underskrevet.
2. Generel orientering siden seneste møde
1) Handicap adgangen:
i. Der er deadline for endelig afklaring i RKSK den 12/5. Der er fortsat et positivt syn fra formanden fra Teknik og Miljøudvalget, og der indstilles til at
støtte etableringen i Vedersø Klit.
ii. Efter den 12/5 modtager vi besked, om indstillingen er godkendt i Teknik og
Miljøudvalget.
iii. Modellen der indstilles er, at RKSK betaler for etableringen af gangstien
(indkøb af materialer m.m.). Desuden har Grundejerforeningen ingen forsikringsforpligtigelse. Løbende op/nedtagning og vedligeholdelse (fejning) skal
varetages af Grundejerforeningen.
2) Cykelstien:
i. Etableringen heraf bliver også behandlet den 12/5 på Teknik/Miljøudvalget.
ii. Juridisk skal lodsejerne underskrive dokument for at give grønt lys for etablering af cykelstien. Dette er Grundejerforeningen og Klitferies opgave sammen. Dette iværksættes såfremt RKSK godkender etableringen.
iii. I udgangspunktet som indstilles til beslutning på mødet den 12/5, afholder
RKSK etableringen og en vedligeholdelse af cykelstien i en nærmere aftalt
årrække.
3. Økonomi
1) Økonomistatus
i. Der er indbetalt kontingent for 148 til dato.
4. Arrangementer (kendte) og mulige tiltag i 2019/2020
1) Plan for nedlægning af sti (handicap adgang) til stranden
i. Planlægning drøftet - såfremt der kommer en godkendelse den 12/5 fra
Kommunen.
ii. Der er leveringstid på ca. 1 uge på køre/gangplader.

iii. Planen at plader kan nedlægges inden den 5/6 (Strandrensning).
iv. Grundejerforeningen + andre frivillige – skal nedlægge pladerne. Grundejerforeningen opfordrer interesserede i at kontakte formanden, da vi vil være
glade for, at kunne få assistance.
v. Aftale om opbevaring af pladerne – efterår/vinter - undersøges af Grundejerforeningen.
vi. Ansøgning til Kystdirektoratet er foretaget – og det menes via RKSK at være
en formsag at få godkendelse herfra.
vii. Aftale med strandfoged om vedligeholdelse/fejning af sti, aftales af Grundejerforeningen.
viii. Grundejerforeningen søger støtte til den årlige vedligeholdelse hos bl.a. udlejningsbureauer, Campingpladsen m.fl., da det er i fælles interesse for alle.
Dette iværksættes senere.
2) Strandrensning 5/6-2020
i. Besluttet at fastholde strandrensning i ”Corona form”. Her naturligvis holde
afstand og følge retningslinjer i Corona tiden. Desuden forholder vi os naturligt til udviklingen og eventuel yderligere åbning eller lukning afhængig af
smittesituationen.
ii. Arrangement begynder kl. 13.00 på parkeringspladsen, med hejsning af blå
flag og kaffe/sodavand. Rensning af strand med efterfølgende forplejning der
er nem at håndtere for alle. Alt forventes at foregå i området ved Blå flag på
parkeringspladsen.
3) Generalforsamling den 31/7-2020. Opgaver, valg etc.
i. Som Corona situationen er pt., forventes den fysiske generalforsamlingen aflyst. Vi følger udviklingen.
5. Næste møde
1) Formanden indkalder
6. Eventuelt
1) Intet
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