
Referat fra bestyrelsesmøde 10. april 2007. 
 
Deltagere: 
                      Niels Sandgaard  
                      Mogens Dam Kristensen  
                      Erling Videbæk  
                      Jens Olesen  
  
 Referat:   
  
1. Opfølgninger fra generalforsamlingen 07. oktober 2006.  
  
1.1.  Skure og udhuse.  

VHGF bestyrelse har sidste efterår sendt et forslag til Ulfborg – Vemb Kommune 
(UVK) om ændring om vedtægter vedr. skure og udhuse, således at der i lighed 
med den nye udstykning øst for Klitvej kunne etableres skure eller udhuse i bl.a. 
træ og med fast tag. Forslaget er imidlertid blevet afvist af UVK. 

1.2. Kontingent.  
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen (GF) forslå at kontingentet efter 
anskaffelsen af branddaskere er igen fastsættes til 200 kr. pr. år. 

1.3. Lukning af nogle af vejene i området.  
Bestyrelse vil drøfte mulighederne for en evt. lukning af adgangen fra Klitvej til 
Egernvej, Grævlingevej og Vester Mosevej med Holstebro Kommune. 

1.4. Hjemmeside.  
MDK har ændret/justeret VHGF hjemmeside med henblik på at gøre denne mere 
brugervenlig.  

1.5. Registrering af formænd for vejudvalg.  
Som anført i sidste referat ønsker NS at udfærdige en liste over udpegede formænd 
(FMD) for etablerede vejudvalg i VHGF område. Formålet er at få en bedre kontakt 
mellem vejudvalgene og VHGF bestyrelse. Respektive vejudvalg anmodes derfor 
om at meddele VHGF navn, adresse og tlf. på udpegede FMD – gerne pr. mail.  

1.6. Brev til Holstebro Kommune.  
Da der ikke som tidligere er blevet afholdt møde mellem kommunen og 
sommerhusområdernes grundejerforeninger har NS på VHGF vegne sendt et brev 
til Holstebro Kommune vedrørende nogle af de i referatet samt forrige referat 
anførte punkter. Holstebro Kommune anmodes i brevet om at tage stilling til disse 
forhold.   

 
2. Øvrige forhold.  
   
2.1. Stier.  

Den nord – sydgående sti (O – O) i den nordlige del af VHGF område umiddelbart 
øst for vandværket søges i lighed med øvrige tinglyste stier etableret/retableret.    

2.2. Brandberedskab.  
Bestyrelsen skal understrege, at de sammen med referatet fra GF udsendte 
indskærpelser vedr. brandberedskabet udelukkende hidrører fra de gældende 
brandvedtægter for lokalområdet. Der er således ikke tale om indskærpelse af 
regler, der er fastsat eller vedtaget af VHGF bestyrelse.   

2.3. Vejstøv.  
EV har undersøgt muligheder for at reducere vejstøv fra områdets grusveje. Han 
kunne således orientere om et finsk produkt ”Dustex”, der kan sprayes ud over 
grusveje og derved binde støvet. Skønsmæssigt vurderes det at produktet vil koste 
ca. 6000 kr. pr. km vej. VHGF vil orientere Holstebro Kommune om produktet med 
henblik på at kommunen evt. anvender dette på kommunens veje i VHGF område.   

2.4. Grøfter.  
Efter vinterens store regnmængder er det blevet tydeligt, at oprensning af grøfter 
er en særdeles vigtig sag. På den baggrund skal bestyrelsen indskærpe, at det er 
den enkelte grundejers ansvar at træer og grene er fjernet, således at 
entreprenøren kan gennemføre grøfteoprensningen. NS vil i sin beretning til GF 
berøre dette emne og fremsætte et forslag til retningslinier vedr. dette forhold.   

2.5. Lokalhistorie.  



I forbindelse med udsendelse af indkaldelse til GF blev det besluttet at vedlægge en 
folder om NS bog ”Wos i æ hawbjerre”, der fortæller om lokalområdets historie og 
mennesker.   

2.6. El-sparetiltag.  
NS kontakter RAH for at undersøge, om man er interesseret i at udsende materiale 
om el-sparetiltag sammen med indkaldelse til GF mod at RAH bidrager til 
omkostningerne ved udsendelsen.   

2.7. Generalforsamling.  
Der afholdes generalforsamling den 28. juli 2007 – umiddelbart efter vandværkets 
GF. Materialer til indkaldelse skal være JO i hænde senest 20. juni. JO udsender 
indkaldelsen senest 1. juli.  
   
2.7.1. VHGF vil kontakte Kystdirektoratet med henblik på at få kystteknisk chef Per 
Sørensen til på GF at orientere om kystsikringen og evt. tiltag på kyststrækningen 
ud for VHGF område.   
   

 3. Nyt fra kassereren.  
  
3.1. Kassebeholdning:  

Likvide midler primo april 2007:                                   226.970,94 kr. 
 
4. Næste bestyrelsesmøde.  
   
4.1. Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 28. juli 2007 forud for generalforsamlingen.  
   
4.2. Efter GF vil bestyrelse invitere respektive vejformænd til et uformelt møde med henblik på 
at etablere kontakt disse formænd.  
  
  
Referent: Jens Olesen  
19. april 2007. 
   
 


