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                     Niels Sandgaard (NS)  
                     Mogens Dam Kristensen (MDK)  
                     Erling Videbæk (EV)  
                     Jens Olesen (JO)  
 
 
Referat:   
 
 
1. Nyt fra kassereren          
        Foliokonto:                         151.950 kr.  
        Det blev på bestyrelsesmødet besluttet at bibeholde beløbet som likvid kapital.  
 
 2. Emner siden sidste bestyrelsesmøde i f.m. generalforsamlingen 2008.  

2.1. Skilte.  
Efter yderligere tyveri af nogle af foreningens skilte med forbud mod affyring af 
fyrværkeri, blev det besluttet, at undersøge muligheden af at få fremstillet 
selvklæbende forbudsskilte som evt. kan monteres på en vandfast træplade. JO 
undersøger.  
   
2.2. Stier.  
NS håber efter fornyet henvendelse til Turistforeningen, at de afmærkede stier 
fremover vil komme til at fremgå af oversigtskortene for området.  
   
2.3. Vedtægtsoverholdelse.  
   
2.3.1 I fortsættelse af Holstebro Kommunes (HK) skrivelse til samtlige lodsejere i 
Vester Husby Sommerhusområde (dateret 15-01-2009) vedr. skure og 
redskabsrum afventer VHGF bestyrelse kommunens videre opfølgning.  
   
2.3.2. Endvidere afventer VHGF sagen, der er sendt til HK vedr. ulovligt 
brændeskur på Gaffelbjergvej 51.  
   
2.4. Klage til Naturankenævnet.  
Naturklagenævnets tilladelse til bygningerne på Kjærgaardvej 62 og Raketvejen 27 
er blevet accepteret af HK, hvorfor VHGF ikke umiddelbart vil foretage sig 
yderligere i disse sager.  
   
2.5. Klage over hestefold på Kjærgaardvej 102.  
Bestyrelsen har intet at indvende mod den hestefold, der nogle gange midlertidigt 
bliver etableret ved Kjærgaardvej 102, og agter derfor ikke foretage sig noget i 
sagen. 
2.6. Forslag om ændring af vedtægterne for VHGF.  
G.A. Harloff, (Svollingvej 79) har anmodet bestyrelsen om at udarbejde forslag til 
ændring af vedtægterne for VHGF. HK har ingen ønsker om at ændre vedtægterne, 
hvorfor bestyrelsen bl.a. på denne baggrund finder det formålsløst at udarbejde 
ændringsforslag.  
Bestyrelsen vil imidlertid anmode G.A. Harloff om at fremsætte et konkret 
ændringsforslag, således at det kan behandles på næste generalforsamling.  
   
2.7. Diverse.  
   
2.7.1. NVR Affald har tilsendt VHGF en skrivelse vedr. affaldsordninger for 
sommerhusområder. Kopi af skr. vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen 2009.  
   
2.7.2. Der er af Vedersø Klit Grundejerforening blevet udarbejdet en pjece vedr. 
beskyttelse af klitterne. Pjecen vil blive udleveret til turister i forbindelse lejeres 
afhentning af nøgler.  



VHGF vil endvidere ændre ovennævnte pjece således, at der på bagsiden af denne 
trykkes oplysninger vedr. forbud mod affyring af fyrværkeri, så dette udleveres af 
bureauer ved afhentning af nøgler.  
   
 2.7.3. Vejene for enderne af Gaffelbjergvej og Kjærgaardvej er i meget dårlig 
stand, og da vejene ikke er kommunale veje, vil kommunen ikke reparere disse. 
Bestyrelsen påtænker derfor om muligt at lade vejene udbedre.  
   
2.8. Generalforsamling 2009.  
Generalforsamlingen (GF) gennemføres den 25. juli 2009 i Husby Sognegård 
umiddelbart efter Vandværkets GF.. NS sørger for lydanlæg og OHP.  
Materialer til indkaldelse til GF skal være JO i hænde senest 20. juni. JO foranstalter 
udsendelse senest 1. juli.  

  
  
3. Næste bestyrelsesmøde.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 25. juli 2009 forud for 
generalforsamlingen.  

  
Referent: Jens Olesen  
 


