
Referat fra bestyrelsesmøde 07. oktober 2006. 
 
Deltagere: 
                      Niels Sandgaard  
                      Mogens Dam Kristensen  
                      Erling Videbæk  
                      Jens Olesen  
Fraværende:  
                      Eigil Sloth  
   
 Referat:   
  
1. Opfølgninger fra generalforsamlingen 29. juli 2006.  
 1.1. Brandforebyggelse  

VHGF har gennem Falck Redningskorps købt 1500 branddaskere for en samlet pris 
af ca. 275.000 kr.  
Efter en prøveudkørsel med 100 branddaskere den 6. oktober, blev det besluttet at 
fordele de resterende ca. 1400 branddaskere den 17. oktober (2 stk. pr. medlem af 
VHGF), med assistance fra spejdertroppen fra Ulfborg -Tim. 

1.2. Lukning af nogle af vejene i området.  
Selv om forslaget om lukning af nogle af vejene i VHGF område blev frafaldet på 
generalforsamlingen (GF), vil bestyrelsen i overensstemmelse med beslutningen på 
GF drøfte forholdet med Ny Holstebro Kommune, når den nye kommunestruktur er 
trådt i kraft. 

1.3. Skure og udhuse.  
Bestyrelsen skal foreslå at ændre foreningens vedtægter, således at det bliver 
muligt at etablere skure og udhuse i lighed med vedtægterne for Husby 
Strandenge: ”Garager/udhuse skal opføres i materialer, farver og tagformer som 
bebyggelsen den er knyttet til. Facader må dog opføres i træ – som træspån, 
bræddebeklædning på klink eller med fjer og not – og tage kan udover strå også 
udføres som træspån og tagpap med lister. Træfacader og -tage skal fremstå 
sorte.”  
Bestyrelsen har sendt brev til Ulfborg–Vemb Kommune vedrørende emnet.  

 
2. Øvrige forhold.  
 2.1. Registrering af formænd for vejudvalg.  

Bestyrelsen har besluttet at udfærdige en liste over udpegede formænd (FMD) for 
etablerede vejudvalg i VHGF område og evt. arrangere et årligt møde mellem disse 
FMD og bestyrelsen.  

 2.2. Vejskilt ved Kærgårdvej.  
Vejskiltet ved Kærgårdvej bør udskiftes med et vejskilt med den korrekte 
stavemåde ”Kjærgaardvej”, idet vejen er navngivet efter gården Kjærgaard. 
Kommunen er blevet kontaktet og VHGF har tilbudt at betale for et nyt skilt.  

 2.3. Klitheden. 
Lyngen breder sig på de nyslåede områder på klitheden, med det samme gælder 
gråpilen. Vi må afvente hvad der sker og undersøge hvad der evt. kan gøres for at 
bekæmpe gråpilen. 

2.4. Årlig godtgørelse til telefon m.v. til bestyrelsens medlemmer:  
Formanden:                                                                   1200 kr.  
Kassereren:                                                                     600 kr.  
Repræsentant tekniske specialopgaver:                     300 kr.  
Sekretæren:                                                                    300 kr.  

 
3. Nyt fra kassereren.  
 3.1. Kassebeholdning:  

Likvide midler primo oktober 2006:                      136.000 kr.  
3.2. Betaling af branddaskere.  

På bestyrelsesmødet blev besluttet at betaling af branddaskere skal ske dels ved 
anvendelse af likvide midler dels ved salg af obligationer for ca. 175.000 kr.  

 
 

 



4. Næste bestyrelsesmøde.  
Næste bestyrelsesmøde afholdes primo april 2007. Nærmere vedr. nøjagtig tid og sted vil blive 
meddelt pr. mail.  
    
Referent: Jens Olesen  
22-10-2006  
   
 


