
 

Referat fra generalforsamling Vedersø Klit Grundejerforening 
  

Generalforsamling blev afholdt på Vedersø Kulturcenter Vesterhavsvej 49 

fredag 30 juli 2021 kl 18 

Punkter: 

1. Velkomst ved formanden. 

2. Valg af dirigent. 

Poul Kiærskou  blev valgt til dirigent. 

Poul startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig  

og indkaldt korrekt efter vedtægterne. 

3. Formandsberetning. 

Formandens beretning blev godkendt. 

(vedhæftet) 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Regnskabet blev godkendt. 

(vedhæftet) 

Der blev under dette punkt forslået at der blev oprettet en FB gruppe til 
kommunikation til gavn for alle medlemmer. 

Har nogen lyst til at administrere en fb gruppe, er i velkommen  

til at melde jer på banen. 

5. Forslag til kontingent fastsættelse (kontingentet i dag er 300,- kr. årligt) 

Kontingentet fastholdes i nuværende niveau i 20/21,  

men der varlsles stigning til næste år. 

Det er ikke dyrt at være med i vores lille forening og deltager man i 
generalforsamlingen er det jo næsten gratis. 

Vi har været beriget af tilskud/donationerfra Feriepartner Vedersø klit og 
kommunen i forbindelse med stien til havet, om disse fortsætter vides 
ikke.  

Kontingent på 300,- blev godkendt. 

5a. Bestyrelsen mener et medlemskab af foreningen bør være pr. hus. 

 Der blev fra bestyrelsen opfordret til at et medlemskab gælder pr hus. 

Da det er frivillig at være med i foreningen, er det en opfordring. 

  



 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 1 revisor. 

i. På valg er: Preben Thomsen og Peter Ørskov 

Preben ønskede ikke genvalg. 

Peter blev genvalgt. 

Bjarne Korsgaard blev valgt. 

ii. På valg som suppleant er: 1. Suppleant Niels Peter 
Skræddergaard. 2. Lauge Bjerrum. 

Supleant nr 1 blev: 

Supleant nr 2 blev:  

iii. På valg som revisor er: Lene Jensen. 

Revisor blev: Lene Jensen blev genvalgt. 

7. Indkomne forslag.  

i. Der er kommet forslag fra bestyrelsen mht bank og tegningsregler. 

(vedtægtsændringer er tidligere udsendt) 

Der var desværre ikke fremmøde nok på generalforsamlingen til at 
stemme om forslaget da der skal være 2/3 af  

medlemmerne til stede mht afstemning. 

Der laves en ekstra ordinær generalforsamling på nettet. 

Der udsendes til indkaldelse til ny generalforsamling. 

ii. Der er forslag fra bestyrelsen om at oprette et sti laug  

(stien til havet)  

Følgende meldte sig med på opgaven: 

Søren Paludan, Sundhuse 1 

Jørgen Fredberg, Tyttebærvej 7 

Finn Højland, Lars Murersvej 13 

Svend Møller Kristensen, Lars Murersvej 3 

Niels Hyldgaard, Revlingevej 1 

Kent Møller, Vikkevej 2 

Niels Gade, Klitgryden 1 

Finn Jørgensen, Tyttebærvej 12 

Preben Thomsen, Banksvej 3 

            Tak for god opbakning. 

  



 

8. Eventuelt 

Lars Murersvej 4 ønsker en debat omkring lokalplanen og  

bebyggelse med 120m2 

som er max iht lokalplanen for området. 

Ønsket er at kunne lave et udhus udover de 120m2 

John G Kristensen fra kommunen orienterer/kommenterer iforb. med 
indlæg efter generalforsamlingen. 

9. Afslutning af generalforsamling. 

Formanden sluttede generalforsamlingen af med de sidste ord ☺ 

Tak til dirigenten Poul for at føre os korrekt igennem aftenen. 

 

Som sædvanlig blev generalforsamlingen afsluttet med smørrebrød – 
kaffe/kage. 

  



 

Gæsteindlæg fra følgende: 

 

Nikolai Overgaard Rahlf fra Ringkøbing Skjern Forsyning:  

En info omkring den nye kloakering i området som er i vente i 2023 

De områder som er inde under kloakeringen. 

En tidsplan kommer i 2022 og lidt økonomi som ligger i omegnen  

af godt 40.000,- (det var 2019 pris skal indeksreguleres til 2023) 

Hvad udfører forsyning, alt det som er uden for grunden incl skelbrønd,  

som placeres på grunden. 

Hvad udfører ejer, alt fra skelbrønden og tilslutning til husets kloak. 

Placering af skelbrønde ved sommerhuset ca 1 meter inde på grund. 

(kort udsendes i 2022 til grundejere) 

 

John G. Christensen formand for Teknik og miljø i RKSK. 

Ros til grundejere med adgangsstien til havet som blev til i  

samarbejde mellem kommunen og grundejerforening. 

Ligeledes en information vedr. statur på cykelsti fra Vedersø Klit  

til Sidselbjerg som er hvor der er enkelte lodsejere som ikke vil være med. 

Kommunen overvejer mulighed for ekspropriation, for de grundejere  

som ikke vil være med i projektet. 

Affaldssortering bliver udvidet senest nov 2022  

Så alle skal have en 360L beholder udover den man har i dag, 

360 beholdere har flere opdelinger i samme beholder. 

Telefon nummer til spørgsmål omkring affald/biler 99741014 

Sommerhus størrelser i lokalplaner ønsker kommunen at harmonisere,  

da lokalplanerne i kommunen er meget forskellige. 

John mener at arbejdet med denne ensretning, fortsætter  

efter kommunal valget. 

 

 


