
Referat fra bestyrelsesmøde 05. april 2010. 
 
Deltagere: 
            Niels Sandgaard (NS)  
            Mogens Dam Kristensen (MDK)  
            Erling Videbæk (EV) 
            Jens Olesen (JO) 
  
Referat:  
 
1. Nyt fra kassereren 
 Foliokonto:                 148230 kr. (pr. 26/3 - 2010) 
 Beløbet bibeholdes som likvid kapital på foliokontoen. 
  
2. Emner siden sidste bestyrelsesmøde i f.m. generalforsamlingen 2009. 
2.1. Skovlegeplads. 
Turistforeningen og Skov- og Naturstyrelsen har planer om evt. at etablere en 
skovlegeplads i sydkanten af Husby (på østsiden af Bækbyvej). VHGF bør på GF 2010 
tage stilling til, om man evt. vil støtte projektet med et pengebeløb på op til 50.000 kr. 
 
2.2. Græm Kjær grøften. 
Såfremt VHGF skal overtage den retablerede Græm Kjær grøft, skal Holstebro 
Kommune (HK) foranstalte at der tinglyses, at der ikke må plantes træer i en bredde af 
5 meter over grøften i hele dens forløb. Dette af hensyn til grøftens fremtidige 
vedligeholdelse og funktionsduelighed. 
 
2.3. Ændring af stiforløb 
Stiforløbet for stien der forløber syd for bl.a. Kjærgaardvej 75 og 77 ændres efter 
grundejerens ønske, således at stien løber i en bue i den sydlige del af Kjærgaardvej 75 
og 77. Dette er meddelt HK, der blot ønsker en skitse, når arbejdet er færdigt. 
 
2.4. Halm på stier i klitterne. 
Bestyrelsen besluttede i lighed med sidste år, at lægge halm på stiforløb gennem 
klitterne ud for VHGF område, på de stier, hvor Skov- og Naturstyrelsen ikke 
foranstalter halm pålagt. 
 
2.5. Tømning af slamtanke 
Bestyrelsen skal på given foranledning henstille til grundejerne, at adgangsvejene til 
slamtanke er ryddede og passable for slamsugningskøretøjer.   
 
2.6. Fyrværkeriforbud. 
Da der igen er blevet stjålet et antal fyrværkeriforbudsskilte, vil bestyrelsen undersøge 
muligheden for at få fremstillet skilte, der kan svejses på standeren (NS). Alternativt 
undersøge muligheden af at fremstille billige skilte, der ikke vil blive betragtet som 
samleobjekt (JO). 
Endvidere er der udarbejdet en lille pjece vedr. forbud mod affyring af fyrværkeri, og 
denne pjece udleveres til lejere i forbindelse med afhentning af nøgler.  
 
2.7. Vejlaug. 
På foranledning af Connie Albrecht vil bestyrelsen forsøge at tage emnet vejlaug for 
private fællesveje op på GF 2010, og herunder gennemgå hvorledes vejlaug etableres, 
vejlaugenes ansvar og kompetencer.  
 
2.8. Kommunale veje. 
Bestyrelsen har bedt HK om et møde vedr. reparation/retablering af de kommunale 
veje i VHGF område. 
 
2.9. Byplanvedtægterne for Vester Husby. 
Bestyrelsen har besluttet at genoptrykke 100 stk. af pjecen ” Byplanvedtægterne for 
Vester Husby” til udlevering til nye medlemmer af foreningen.  
Endvidere vil der blive fremstillet en elektronisk kopi af denne pjece, som vil blive 
tilgængelig på VHGF hjemmeside – www.vhgf.dk.  



 
2.10. Skure. 
Bestyrelsen vil anmode HK om et møde med HK bl.a. m.h.p. drøftelse af definition på 
hvad en bygning er, samt fortolkning af lokalplanen vedr. dette forhold.  Alternativt 
godkende en autoriseret ”fiskerhytte” med stråtag?    
 
2.11. Parabolantenner. 
Det kan ikke forbydes at opsætte parabolantenner på sommerhusene i VHGF område, 
men bestyrelsen ønsker af hensyn til bevarelse af områdets egenart at henstille til 
medlemmerne, at man finder alternative mindre synlige anbringelsessteder end 
skorstenen til evt. parabolantenner. 
 
2.12. Generalforsamling 2010.  
Generalforsamlingen (GF) gennemføres den 31. juli 2010 i Husby Sognegård 
umiddelbart efter Vandværkets GF. NS sørger for lydanlæg og OHP. 
Materialer til indkaldelse til GF skal være JO i hænde senest 21. juni. JO foranstalter 
udsendelse senest 30. juni.  
JO bestiller 2 stk. adresselabels og 2 stk. adresselister ved HK. 
  
3. Næste bestyrelsesmøde. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 31. juli 2010 umiddelbart forud for 
generalforsamlingen.  
  
Referent: Jens Olesen  
 

 


