
 
Vedersø, 26/4-2022 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
Dato: 26/4-2022 
Deltagere: Peter 

Torben 
Karen 
Bjarne 

 Jesper 
Afbud: Bjarne 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Referat er godkendt.  

 

2. Økonomi: 

Økonomistatus.. 

Foreløbelig regnskab er forevist og klargøres til fremlæggelse ved generalforsamling. 

Regnskab medsendendes indbydelse til generalforsamling. 

 

Medlemsstatus og evt. indbetalingsstatus til dato. 

Vi er 174 betalende medlemmer i foreningen. 

Det er positivt at vi bliver flere medlemmer. 

  

3. Arrangementer (kendte) og mulige tiltag i 2021/2022:  

Cykelsti Vedersø Klit – Sidslebjerg.  

Peter har haft møde med kommunen, det vi blev stillet i udsigt med cykelstien, har den ny 

kommunalbestyrelse ikke samme holdning til den beslutning som blev aftalt med afgående 

kommunalbestyrelse. 

Da cykelstien risikere at blive dyrere end planlagt, har de bedt om ekstra beslutningstid. 

Der er ingen garanti for at projektet bliver gennemført. 

 

Vejchikane på havvej. 

Tilbagemelding på en forespørgsel til kommunen. 

Kommunen vil ikke lave hastighed dæmpende foranstaltninger på offentlige grusveje. 

Peder forespørger kommunen om bedre skiltning er en mulighed. 

Der er tænkt skiltning der opfordrer til langsom kørsel og hensyntagen til gående voksne og børn. 

 

Fælles arrangement med feriehusbureauerne og campingpladsen – status samt gode idéer 

Bjarne tager fat i Tage (campingpladsen) omkring en evt Sct Hans arr. 

Bestyrelse er positiv for at bidrage med tilskud til arr. 

  

Opfølgning på stien til havet – måske et skilt ift. adgang til stranden fra bor-de/bænkesæt. 

Der skal etableres bedre skilt ved stien. 

  



 

Naturnationalpark Husby Klitplantage – invitation til lokal projektgruppe. 

Hvis der er et medlem der vil repræsentere foreningen i projektgruppen,  

hører vi gerne fra vedkommende. (vedhæftet) 

 

Planlægning af generalforsamling juli 2022 

herunder svar til Ringkøbing-Skjern for-syning ift. modtaget mail.  

Generalforsamling er planlagt den 29/7 kl 18 i Vedersø kulturcenter. 

Ringkøbing-Skjern forsyning kommer og fortæller omkring den forestående kloakering. 

Der kommer indkaldelse til generalforsamling og der henvises til at holde  

tidsfristen for tilmelding når der udsendes. 

 

4. Næste møde  

Der indkaldes efter behov. 

 

5. Eventuelt  

 

 
 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen i VKGF 
Torben Dyrmose 

Sekretær 


