
Referat fra bestyrelsesmøde 29. september 2007. 
 
Deltagere: 
                      Niels Sandgaard  
                      Mogens Dam Kristensen  
                      Erling Videbæk  
                      Jens Olesen  
 Referat:   
  
1. Opfølgninger fra generalforsamlingen 28. juli 2007.  
  
1.1. Veje.  

VHGF har gennemført forsøg med støvdæmpende foranstaltninger på et stykke af 
Græmvej. Det har dog vist sig, at denne vej ikke egner sig til forsøget på grund af 
den underliggende betonvej samt manglende afvandingsgrøft langs vejen. Dog har 
man fundet en god måde at blande og distribuere det støvdæmpende materiale på. 
Det er derfor besluttet at gennemføre et nyt forsøg i foråret 2008, og bestyrelsen 
vil forsøge at medinddrage repræsentanter fra Holstebro Kommune (HK) i forsøget.  

1.2. Grøfter.  
Der mangler fortsat enkelte steder rydning langs grøfter, og den enkelte grundejer 
må forvente at rydning vil ske på dennes regning såfremt rydning er nødvendig for 
oprensning af grøfter.  

1.3. Stier.  
Sagen vedr. etablering af stien O – O (fra Svollingvej ved vandværket og mod nord 
til Græmvej) behandles for tiden i HK juridiske afdeling.  

1.4. Skure.  
Som anført på generalforsamlingen (GF) vil bestyrelsen videresende eventuelle 
indsigelser vedr. ulovlige skure til HK, idet det er HK, der med 
kommunesammenlægningen har overtaget ansvar for og tilsynspligt med gældende 
lokalplaner.  

 
2. Øvrige forhold.  
   
2.1. Kommunens kontingentopkrævningsgebyr.  

HK havde varslet en forhøjelse af gebyret fra 15 til 40 kr. pr. medlem for 
opkrævning af kontingent. Men efter indsigelse fra kommunens grundejerforeninger 
er forhøjelsen blevet reduceret, således at der betales 40 kr. pr medlem for de 
første 50 medlemmer og 15 kr. pr. medlem for de resterende medlemmer. Et 
forhold som vi i vores forening bør være tilfreds med.  

 2.2. Naturpleje.  
I forbindelse med pleje af naturen i vort område har vi bistået HedeDanmark med 
udsendelse af informationsmateriale til samtlige medlemmer i foreningen, idet 
omkostningerne til udsendelse er afholdt af HedeDanmark.  

 2.3. Møde med HK.  
Som nævnt i forbindelse med GF har VHGF deltaget i et møde med HK den 15. maj 
i år vedr. diverse forhold, bl.a. vejlukninger, vejskilt m.v. VHGF har endnu ikke som 
lovet fra HK side modtaget referat fra mødet.    

 2.4. Affaldscontainere.  
Tømningsordningen for HK skelner klart mellem sommerhuse og helårshuse. 
Sommerhuse bliver i den sammenhæng udelukkende opfattet som sommerhus 
uanset om de anvendes til helårsbeboelse. Der vil derfor ikke blive opstillet 
miljøcontainere ved sommerhuse. Det er angiveligt således, at helårshuse betaler 
et højere gebyr for denne service.  
Forholdet vedr. miljøcontainere berører dog ikke storskraldsordningen som også 
gælder for sommerhusområderne.    

 2.5. 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.  
beholdninger primo oktober 2007 
Foliekonto:                        95  t. kr.  
Depot:                             332  t.kr.  

 
4. Næste bestyrelsesmøde.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes april 2008. Nærmere vedr. nøjagtig tid og sted vil 
blive meddelt pr. mail.  

  
Referent: Jens Olesen  
19. april 2007. 
   
   

 
Bilag til referat fra Vester Husby Grundejerforenings generalforsamling  
   
  (Revideret OKT 2007)  
   
Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen den 28. juli 2007.  

Bestyrelsen har på sit møde umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueret sig 
således  

 

Formand og Teknisk udvalg: Niels Sandgaard  
Gaffelbjergvej 91, Vester Husby, 6990 Ulfborg, tlf. 9749 6114, e-mail: 
nis@dlgmail.dk  

 

Kasserer: Mogens Dam Kristensen  
Kirkevænget 23, Genner, 6230 Røde Kro, tlf. 74 69 84 55, e-mail: 
dsl362433@vip.cybercity.dk 
Ferieadresse: Vester Mosevej 14, Vester Husby, tlf. 2942 5703  

 
Tekniske specialopgaver: Erling Videbæk  

Græmvej 15, Vester Husby, 6990 Ulfborg, tlf. 9748 1337, e-mail: 
erlingvidebaek@tdcadsl.dk  

 
Sekretær: Jens Olesen  

Slåenvej 34, 7500 Holstebro, tlf.: 97 40 79 79, e-mail: jens.olesen@pc.dk  
Ferieadresse: Gaffelbjergvej 11, Vester Husby, tlf. 2576 4847  

    
Kommitterede:  
   
Teknik:  

Lars Kiilerich, Jernbanegade 19, 5000 Odense C, e-mail: lkh-kiilerich@galnet.dk  
Ferieadresse: Kærgaardvej 102, Vester Husby  

 Jura:  

Jørn Friis, Gravene 2, 8800 Viborg, e-mail: JFriis@DKBLAW.dk  
Ferieadresse: Gaffelbjergvej 73, Vester Husby  

 
Suppleanter:  

Folmer Tarpgaard, Gl. Landevej 15, 6971 Spjald  
Ferieadresse: Kærgaardvej 58, Vester Husby, tlf.: 4098 1498  
 

Lars Hven Troelsen, Strandøre 19, 2100 København Ø  
Ferieadresse: Raketvejen 33, Vester Husby  
 

Revisor:  
Anna Marie Mejdahl, Vesterbrogade 2.tv., 7500 Holstebro, tlf.: 9741 2715  
Ferieadresse: Græmvej 7, Vester Husby, tlf.: 9749 5099  

 


