Vedersø, 10/1-2022

Referat fra bestyrelsesmøde
Dato: 10/1-2022
Deltagere: Peter
Torben
Karen
Bjarne
Jesper

1. Økonomi
1) Medlems status og indbetalingsstatus til dato
Der er d.d. 170 betalende medlemmer.
Der er 21 medlemmer med restance på betalingen, der er sendt rykkere og
er der ikke betalt inden udgang januar vil disse blive udmeldt.
2. Arrangementer (kendte) og mulige tiltag i 2021/2022
1) Cykelsti Vedersø Klit – Sidselbjerg.
Peter har sammen med Henrik fra Klitferie afholdt møde med kommunen.
Vi er blevet lovet en afklaring om det videre forløb inden udgangen af februar.
Pengene til cykelstien er fortsat afsat i det kommunale system, men pga. udskiftning
på de kommunale poster, trækker beslutningen ud.
2) Fælles arrangement med feriehusbureauerne og campingpladsen – status samt
gode idéer.
Der er ikke sket noget omkring samarbejdet endnu.
Bjarne tager kontakt til Kaj fra Ferie partner omkring status på dette.
3) Nedlægning af adgangssti til havet – sidste år var det d. 27. marts (ifm. påsken)
Vi planlægger at stien skal nedlægges lørdag den 9. april
Vi opfordrer til at har man mulighed for at give en hånd med, så er det vigtig at
tilmelde sig, når vi udsender indbydelse i midten af marts. De som er tilmeldt
stilauget på vores generalforsamling i sommers bedes alle melde tilbage.
Vi skal på dagen have bruge ca. 10-12 personer
Torben og Peter kordinere indsatsen.

4) Mail fra Karen d. 28. december vedr. en grundejers forespørgsel vedr.
havvindmøllepark Thor.
Bestyrelsen mener ikke vi er hørings berettiget omkring vindmølleparken og derfor
har vi ikke informationer omkring dette.
Ønsker man informationer om dette, henviser vi til Holstebro Kommune.

5) Næste møde
Der indkaldes til næste møde af formanden.
3. Eventuelt
RAH arbejder omkring Banksvej/Tyttebærvej grundet kabelfejl i forsyningsnettet.
Der er vedlagt en skitse af arbejdets omfang.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i VKGF
Torben Dyrmose
Sekretær

