
Referat bestyrelsesmøde i VHGF den 1. oktober 2005.  
 
   
Deltagere:  

Niels Sandgaard (NS),  
Erling Videbæk (EV),  
Mogens Dam Kristensen (MDK),  
Jens Olesen (JO)  

Fraværende:  
Eigil Sloth  

 
 
Referat:  
   
1. Opfølgninger fra generalforsamlingen 23. juli 2005.  
a. Stier  
NS har aftalt med entreprenøren, at den nordligste sti fra Bækbyvej og mod vest vil blive 
retableret og afmærket i løbet af oktober.  
Endvidere vil bestyrelsen efter opfordring fra GF i løbet af efteråret gennemgå stisystemet øst 
for Bækbyvej for at danne sig et indtryk dette stisystem samt muligheder og nødvendighed for 
at retablere dette.  
b. Etablering af antenneforening.  
EV undersøger muligheder og vilkår for etablering af en antenneforening med henblik på bl.a. 
at kunne modtage digitalt TV.  
 
2. Øvrige forhold.  
a. Modernisering af VHGF vedtægter.  
Bestyrelsen drøftede muligheder og behov for en modernisering af vedtægterne, ikke at forstå 
som vedtægtsændringer, men snarere en justering af tekniske forhold i vedtægterne. 
Bestyrelsen vil undersøge dette forhold yderligere.   
b. Samarbejde med nyt sommerhusområde øst for Klitvej.  
NS vil kontakte Axel Gade med henblik på at undersøge mulighederne for et samarbejde i 
forbindelse med etableringen af den nye sommerhusudstykning øst for Klitvej.  
c. Fælles strandrensning  
JO kontakter formanden for Grundejerforeningen Vedersø Klit med henblik på at VHGF indgår i 
et samarbejde om fælles strandrensning primo juni 2006 ud for sommerhusområderne.  
d. Skilte med forbud mod fyrværkeri.  
JO gennemgår skiltene, ændrer fastgørelsen for at undgå tyveri (der er på nuværende 
tidspunkt blevet fjernet 3 ud af 10 skilte i området) og flytter et skilt fra Bækbyvej til Sydlige 
ende af Raketvejen.  
e. Adresselister.  
Det blev besluttet at såvel NS som EV i forbindelse med bestilling af adresselabels medio 2006 
hver skal have et sæt adresselister om muligt på en CD.  
f. Årlig godtgørelse til telefon m.v. til bestyrelsens medlemmer:  
Formanden:                                                                   600 kr.  
Kassereren:                                                                   600 kr.  
Repræsentant tekniske specialopgaver:                           300 kr.  
Sekretæren:                                                                  300 kr.  
 
3. Nyt fra kassereren.  
MDK har overtaget  funktionen som kasserer fra NS.  
Kassebeholdning:  
Saldo ved regnskabsårets begyndelse:                  40.085,36 kr.                      
Saldo primo oktober 2005:                                  19.207,50 kr. 
 
4. Næste bestyrelsesmøde.  
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 12. april 2006. Nærmere vedr. nøjagtig tid og 
sted vil blive meddelt pr. mail primo 2006.  
 
Referent: Jens Olesen  
 


