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 Referat:   
  
  
1. Emner siden sidste bestyrelsesmøde 29. september 2007.  
  
1.1. Gaffelbjergvej 100.  
Der er indgivet klage over højden af bygningen Gaffelbjergvej 100, men klagen er blevet afvist 
af Holstebro Kommune (HK).  
 
1.2. Registrering i Foreningsportal.  
VHGF er blevet registreret i Holstebro Kommunes Foreningsportal.  
1.3. Medlemskab af Turistforeningen.  
Med henblik på at varetage medlemmernes interesser har VHGF indgået medlemskab af 
Turistforeningen.  
 
1.4. Svollingvej 103.  
Efter indsigelser har NS på foreningens vegne tilskrevet ejeren af Svollingvej 103 vedr. 
fjernelse af et ulovligt skur (blikskur). Det skal dog anføres, at det fortsat er HK, der har 
ansvar for og tilsynspligt med gældende lokalplaner. Bestyrelsen følger beslutning på 
generalforsamlingen vedrørende henvendelser om vedtægtsstridige forhold. Andre skure har 
fået påbud om at blive fjernet. 
 
1.5. Genbrugspladsen ved Sdr. Nissum. 
I perioden 1. april til 1. oktober vil der være søndagsåbent i tidsrummet 1000 – 1400 på 
genbrugspladsen i Sdr. Nissum. 
 
1.6. Adgangsforhold for renovation. 
Alle medlemmer af VHGF har modtaget brev fra NVR vedr. adgangsforholdene. På papiret ser 
det meget restriktivt ud, og derfor har NS været i dialog med NVR herom. 
For almindelige små plastcontainere med to hjul, kan kravene sandsynligvis imødekommes 
ved, at vi enten kører containeren ud til vejkanten, når den skal tømmes, eller indretter en 
standplads umiddelbart ved vejen (inden for 3-4 m). 
Huse med store firehjulede containere må nok etablere en flisebelagt standplads tæt ved 
vejen. Renovatøren kan ikke køre rundt på grus eller græs med en stor tung container. 
Men det er aftalt, at renovatøren indsamler opståede problemer de første måneder, så vi har 
en melding om væsentlige problemer og evt. løsninger til næste generalforsamling.  
 
1.7. Oplægning af grene og kvas. 
Af hensyn til brandfaren og i henhold til gældende brandvedtægter for lokalområdet er det 
forbudt at oplægge grene og kvas. Efter henvendelse til forsikringsoplysningen, oplyses det, 
at: Såfremt der opstår brand vil brandforsikringen sandsynligvis dække evt. skader, men med 
mulighed for regres fra forsikringsselskabet såfremt branden er opstået på grund af grov 
uagtsomhed. Endvidere vil man sikkert blive idømt bøde oveni, hvis man ikke har handlet i 
overensstemmelse med brandmyndighedens forskrifter. 
 
1.8. Stier gennem klitten. 
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at befæstige stier gennem klitten og ned til stranden 
i forlængelse af Gaffelbjergvej og Kjærgaardvej. 
 
1.9. Tømning af samletanke. 
Tilsyneladende er kravene til afstanden fra fast vej og til samletanke blevet skærpet, men NS 
vil afklare forholdet med Vestforsyning. (50 m for nye og 75 for gamle tanke). 
 



1.10. Evt. lukning af Grævlingevej. 
Såfremt der er et ønske om lukning af Grævlingevej bør sagen rejses på pågældende vejlaugs 
foranledning. 
 
1.11. Sti O – O. 
Etableringen af den nord – sydgående sti (O – O) i den nordlige del af VHGF område 
umiddelbart øst for vandværket er blevet underkendt af HK.  
 
1.12. Afmærkning af stier. 
En del afmærkningsskilte ved stierne er blevet fjernet. Bestyrelsen vil på næste 
generalforsamling undersøge medlemmernes holdning til afmærkning af stier og opsætning af 
skilte. Bestyrelsen afventer resultatet på generalforsamlingen inden afmærkning retableres. 
 
1.13. Skure. 
Et pålæg fra HK om fjernelse af skure er af to ejere blevet anket til Natur Klagenævnet og man 
afventer klagenævnets afgørelse. 
 
1.14. Etablering af grøft. 
I området ved Kjærgaardvej 25-33 vil VHGF etablere en ny grøft i stedet for at retablere den 
gamle rørledning. 
 
1.15. Generalforsamling. 
Der afholdes generalforsamling den 26. juli 2008. Materialer til indkaldelse skal være JO i 
hænde senest 23. juni. JO udsender indkaldelse senest 1. juli. 
  
  
2. Nyt fra kassereren.  
Depot: 329.000 kr. 
Folio: 153.000 kr. 
  
  
3. Næste bestyrelsesmøde.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 26. juli 2008 forud for 
generalforsamlingen.  

  
Referent: Jens Olesen  
 


