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Referat: 
 
1. Opfølgninger fra sidste bestyrelsesmøde 1. oktober 2005. 
 
1.1. Opdatering af byplanvedtægt for VHGF 
NS har på et møde med Ulfborg – Vemb Kommune (UVK) foreslået en generel opdatering af 
byplanvedtægterne for VHGF, men UVK er meget tilbageholdende med noget sådant. 
Bestyrelsen bør i stedet prøve at fremsætte konkrete formuleringer og forslag til ændringer, 
hvis der er ønske herom fra generalforsamlingen. 
 
1.2. Lokalplan 68 (udstykningen øst for Klitvej) 
NS havde på foreningens vegne indgivet indsigelse mod lokalplan 68 vedr. krav til udhuse og 
redskabsrum – vi ønskede bestemmelser svarende til de i VHGF gældende a.h.t. områdets 
egenart. Indsigelsen er imidlertid ikke blevet imødekommet af UVK og man har fastholdt 
lokalplanens ordlyd. 
 
1.3. Strandrensning  
JO har haft kontakt til UVK, der kunne oplyse, at UVK med hjælp fra kommunens skoleelever 
foretager en årlige strandrensning den 24. maj fra Thorsminde til Vedersø Klit. Herefter 
foretager kommunen løbende rensning af strandene. Bestyrelsen vil som følger heraf ikke 
foretage sig yderligere vedr. strandrensning. Dog bør vi måske honorere skoleeleverne for 
deres indsats. 
 
1.4. Hjemmeside 
MDK har forenklet VHGF hjemmeside, således at adgangen nu skulle være enklere og 
hurtigere.  
 
1.5. Etablering af antenneforening/bredbånd 
Det er EV's vurdering, at det for nærværende ikke er økonomisk attraktivt at etablere en 
antenneforening. Priserne på fibernet pakker er 595 kr., hhv. 795 kr. om måneden, afhængig 
af pakkens indhold. Bestyrelsen er enig i at vi bør afvente udviklingen på området.  
  
2. Øvrige forhold. 
 
2.1. NS teknikmøde med UVK 
2.1.1. Der må ikke opsættes private skilte i VHGF område. 
2.1.2. UVK kan påtale evt. ulovligt opførte skure og man opfordrer VHGF til anmeldelse af 
sådanne. Det forelægges generalforsamlingen, om der er et ønske om at vi går aktivt ind i 
dette? Måske kan yderligere henstilling hjælpe? 
2.1.3. Udløb/afløb fra respektive grunde skal følge de herfor gældende regler. Der må ikke 
være direkte afløb fra kloaker til de i området etablerede afvandingskanaler. 
2.1.4. Grundejerne skal sikre sig at såvel telefon- som elkabler er korrekt nedgravet og 
afmærket, ikke mindst a.h.t. grøftegravning. 
 
2.2.  Vejjusteringer. Bestyrelsen drøftede en evt. lukning af Vester Mosevej og Grævlingevej 
for biltrafik ved Klitvej, men bibeholde en gang-/cykelsti fra Klitvej. Dette bør forelægges 
Generalforsamlingen (GF) inden yderligere tiltag. Husby Sogneforening er imod. 
 
2.3. Stier. Den sydlige sti er stadig ikke etableret, idet linieføringen i den vestligste del ikke er 
endelig fastlagt. 
 
2.4. Flisning. Det er fortsat bestyrelsens holdning at flisning er et privat anliggende. 



2.5. Brandforebyggelse 
2.5.1. Bestyrelsen vil som led i brandforebyggende foranstaltninger foreslå, at der indkøbes 2 
branddaskere til alle medlemmer af foreningen. Emnet vil blive medtaget på GF 2006. 
2.5.2. Vi opfordrer naboer til at tage kontakt til udlejningsbureauer med henblik på at gøre 
opmærksom på forbud mod afbrænding af fyrværkeri. I konkrete tilfælde. Generelt er det 
forbedret. 
2.5.3. Bestyrelsen vil foreslå retningslinier for brandsikkerhed vedtaget på 
generalforsamlingen. Vi har modtaget forslag hertil fra Turistforening og Beredskabstjenesten.  
 
2.6. 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 et sæt på en CD. 
 
2.7. Generalforsamling. Der afholdes generalforsamling den 29. juli 2006. Materialer til 
indkaldelse skal være JO i hænde senest 20. juni. JO udsender indkaldelsen senest 1. juli.  
  
3. Nyt fra kassereren. 
MDK har bogført VHGF regnskab i Excel. 
  
4. Næste bestyrelsesmøde. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 29. juli 2006 kl. 9, forud for generalforsamlingen.  
  
Referent: Jens Olesen  
 


