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20 maj 2021

Bestyrelsesmøde 20 maj 2021

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Økonomi
1) Økonomis status
2) Medlemsstater og evt. indbetalingsstatus til dato
3. Arrangementer og mulige tiltag i 2021
1) Handicap adgang (sti) til standen. Status siden den blev lagt.
2) Cykelsti Vedersø Klit – Sidselbjerg. Status side sidst.
3) Strandrensning Grundlovsdag?
4) Forespørgsel fra Odinteatret.
5) Generalforsamling 30 juli 2021.
4. Næste møde.
5. Eventuelt.

Deltagere: Peter Ørskov, Preben Thomsen, Jesper Jensen, Torben Dyremose, Karen Kiærskou.

Ad pkt. 1,
Referat godkendt og underskrevet
Ad pkt. 2,
1) Jesper gennemgik regnskab.
VKGF har en fornuftig økonomi - den vil blive gennemgået på generalforsamlingen i juli. Jesper
sender regnskabet til vores revisor til gennemgang og godkendelse.
2) 151 medlemmer har betalt. Desværre har nogle medlemmer – trods rykkere – ikke betalt. Disse
streges nu fra medlemslisten!

Ad pkt.3,
1) Stien blev lagt sidst i marts, men meget kraftig vind fra vest fik flyttet så meget sand, at stien blev
ustabil. Peter henvendte sig til Naturstyrelsen, som var meget behjælpelig. De kom med en stor
mængde fyr og gran, som sidst i april blev lagt ned omkring stien, som en forstærkning af siderne,
og nu virker det rigtig godt. Tak til dem som hjalp til.
Der er søgt om penge til stien i en “Oplevelsespulje”.
Vi har fået 20.000 kr. i år af Ferie Partner, Vedersø Klit til vedligehold. Dejligt!

2) Peter har talt med folk fra Teknik og Miljø i kommunen. Der mangler desværre accept fra nogle
lodsejere til afgivelse af jord til cykelstien, så de arbejder stadigvæk med at finde en løsning.
3) STRANDRENSNINGEN DROPPES I ÅR!
Kommunen har opstillet affaldskasser og skraldespande på stranden, og det virker rigtigt godt. Folk,
der færdes på stranden, er gode til at samle affald op, så der ligger meget lidt tilbage. Ikke nok til et
“arrangement”. Men der kommer “Badeflag” op.
Mange har syntes godt om ideen med et fælles arrangement - ud over generalforsamlingen. Også
campingpladsen og sommerhusudlejerne ønsker et socialt arrangement. Der vil nu blive nedsat en
lille gruppe bestående af repræsentanter fra sommerhusudlejningerne, campingpladsen og VKGF,
der skal komme med forslag til fælles “hygge”.
Torben Dyremose er VKGFs repræsentant.
4) VKGF har fået henvendelse fra Odinteatret i Holstebro ang. optagelse af en film til brug på
fødestuerne på det nye hospital i Gødstrup. En positiv film til glæde for den fødende og familien.
Filmen skal antagelig optages i begyndelsen i august på en solrig sommerdag. Hjælpen fra vores
side er, at der skal hejses Dannebrogsflag i så mange flagstænger som muligt i området omkring
hotellet, Søstjernen og P-pladsen. De berørte “flagstangsejere” vil blive kontaktet af Torben
Dyremose pr. brev.
5) Generalforsamling 30. juli 2021 bliver afholdt i Kulturcentret i Vedersø.
Torben skriver invitationen til Generalforsamlingen, hvori det vil fremgå, at der kun kan deltage 2
personer pr. medlemskab.
Karen kontakter kulturcentret for aftale om forplejning mm.
6) Næste møde er mandag d. 21. juni 2021 kl. 16.30.
7) Intet på dette punkt.

