Grundejerforeningen Vedersø Klit
Holstebro, marts 2021

Referat fra bestyrelsesmøde nr 3
Dato: 8/3-2021
Deltagere: Formand Peter
Næstformand Preben
Kasserer Jesper
Sekretær Torben
Opgave løser Karen
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referat fra sidste møde er godkendt.
2. Fastlægge en procedure på hvordan vi opretter/ændre/tilføjer informationer i foreningslet.
Registreringerne/ændringer på medlemmer i foreningslet.
Mail med data på medlem sendes til Jesper som redigerer og opretter i foreningslet.
Karen laver udkast til et brev, som lægges i postkasser til de huse i vores område, som
vi kan se ikke er medlemmer.
Dette brev kan vi evt. også bede ejendomsmæglere og udlejningsbureauer
om at give til nye husejere.
3. Økonomi
1) Økonomistatus.
Økonomien i foreningen er iorden
2) Medlems status og evt. indbetalingsstatus til dato.
Foreningen består af 150 betalende medlemmer d.d plus
27 medlemmer, som ikke har betalt kontingent endnu.
Medlemmerne kontaktes og Jesper gensender indbetalingskort.
Udsendelsen af indbetalingskort har i indeværende år været problem fyldt, så der kan
være medlemmer som ikke har modtaget indbetalingskort, hvilket er beklageligt.
4. Arrangementer (kendte) og mulige tiltag i 2020/2021
1) Handicap adgang til stranden. Planlægge d. 27. marts med hvad det tilhører.
Poul Bang Strandfoged er informeret.
Kommunen er klar med halmen og det lægges ud ca 14 dage før.
Knud retter af med rendegraver om morgenen.
Udlægning af pladerne starter kl 9.30
Der serveres sandwich med øl/vand i løbet af formiddagen.
Vi søger nogle frivillige til at hjælpe på dagen og tilmeld gerne til
Preben pt@designerspack.dk eller 40312260 som kordinere indsatsen.
2) Cykelsti Vedersø Klit – Sidselbjerg. Status siden sidst.
Peter har holdt møde med kommunen, som fortsat er positiv.
Der er dog ikke afklaring på endelig løsning endnu.
3) Strandrensning grundlovsdag d. 5. juni 2021
Opfølgning på næste møde.

5. Eventuel
Forestående kloakering
I forbindelse med den forestående kloakering vil Rinkøbing Skjern forsyning gerne
have et møde med grundejerforeningens bestyrelse.
Der arbejdes på at få lavet et indlæg på general forsamlingen.
Generalforsamling.
Karen har sørget for at der er booket til generalforsamlingen i vestjysk kulturcenter.
6. Næste møde
Der indkaldes på senere tidspunkt.

