
1 
 

 
 

 Grundejerforeningen Vedersø Klit  
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 14. februar 2023 kl. 16.00  

 
Mødested. MITA KOPISYSTEM, Dominovej 34, Holstebro 

  
DAGSORDEN  
1. Generel orientering siden seneste møde. Input fra hver især  

2. Status på henvendelse til RKSK ift. bebyggelsesareal  

3. Status på cykelsti  

4. Økonomi  

5. Aktiviteter det kommende år.  

- Lave en indbydelse / tilmelding til nedlægning af stien – måske d. 1-4-2023?  

- Fælles arrangementer med bureauer og campingplads - Karen  

6. Næste møde  

7. Eventuelt  

 

Referat: 

 

Til stede: Peter Ørskov Nielsen, Jesper Larsen, Poul Erik Nielsen, Jørgen Fredberg 

 

Henrik Olesen fra Klitferie deltog i starten af mødet. Han var inviteret for at kunne deltage i 

informationen om udviklingen i arbejdet med at få etableret en cykelsti fra Vedersø Klit til 

Sidselbjerg. 

 

Peter Ørskov Nielsen (formand) og Henrik Olesen er meget aktive i arbejdet med at kunne få 

etableret en cykelsti i samarbejde med Ringkøbing – Skjern Kommune (Teknisk afdeling TMU) 

 

Inden starten af dagsordenen redegjorde de for hvor langt arbejdet er. 

- Peter fortalte om det sidste møde med kommunen. Status er, at der stadig er afsat 860.000, - 

kr., men nu kræver kommunen bl.a., at grundejerforeningen skal stå som ejer af stien og 

varetage vedligeholdelsen fremadrettet. Dette er fuldstændig en ændring af betingelserne og 

vi anser alle denne udvikling som problematisk. F.eks. så ligger en stor del af stien udenfor 

vores område, og det er udenfor vores kompetencer at eje og drive en cykelsti. 

- Jesper Larsen (bestyrelsesmedlem) og Peter Ørskov Nielsen udarbejder et udkast til en 

skrivelse til Ole Nyholm Knudsen (formand for TMU, RKSK).  

 

(Debatten er forkortet her. Der er tidligere udsendt mails med udviklingen i samarbejdet med 

kommunen og lodsejerne) 

 

- Karen Kiærskou og undertegnede har deltaget i møder (Karen 2 møder og jeg 1 møde) vedr. 

en arrangementskalender og formidlingen af den med de to udlejningsbureauer og 

campingpladsen. 

            Der arbejdes på at kunne bruge turistforeningens app., så alle kan se, hvad der sker.  

            Der kom også på dette møde ideer til aktiviteter. F.eks. fællesarrangement med telt på 

            parkeringspladsen på Havvej. Der arbejdes videre med det og Poul Erik Nielsen  

            (bestyrelsesmedlem) forhører Slagter Lange i Holstebro om en mulig kuvertpris til et grill  

            arrangement. 
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Pkt. 1) 

 

- Vi havde ”en snak” om hotellet. Ingen af os har viden om, hvad der videre sker. Det er også 

meget vanskeligt at finde oplysninger om ejerforholdene. 

- Arbejdet med cykelstien (er omtalt ovenfor) 

- De er sendt ansøgning om dispensation fra byggevedtægterne til kommunen, der skal have 

det med på et møde i februar. 

- Arrangementskalender (er omtalt ovenfor) 

 

 

Pkt. 2) 

 

- Saldo på foreningens konto 177.000,- kr. 

 

 

Pkt. 3) 

  

- Etableringen af køreplader på stien til havet forventes at blive d. 1/4 kl. 10.00. Undertegnede 

udarbejder en indkaldelse, der rundsendes til alle medlemmer. 

 

Pkt. 6) 

 

- Der blev ikke aftalt en dato for næste møde. Men der indkaldes, når behovet opstår. Enkelte 

punkter kan vi behandle på teams-møder. 

 

Pkt. 7 – eventuelt) 

 

- Vi vil fra foreningens side opfordre lodsejere, der skal have lavet rørlægning indtil 

huset, om at gå sammen for at få lavet tilbud. 

 

- Efter at vi alle har fået en skraldespand mere, er der endnu større behov for at lave 

skraldespande skjul. Ved hård vind og storm vælter de og skraldet blæser omkring. 

 

- Den røde miljøboks skal ikke stå ude ved skraldespandene, men opbevares indenfor. 

Den skal kun stilles på skraldespanden, når den ønskes tømt/ombyttet.  

 

 
 

 

15/02 2023 

Jørgen Fredberg, Referent 


