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Referat: 
 
 1. Emner siden sidste bestyrelsesmøde i f.m. generalforsamlingen 2010. 
1.1. Sømærke ved Vedersø Klit. 
Som godkendt på generalforsamlingen har VHGF givet 20.000 kr. til restaurering og bevarelse 
af sømærket ved Vedersø Klit. 
 
1.2. Sti ved Raketvejen 18. 
I forbindelse med omlægning af stien, der hidtil er gået ind over Raketvejen 18, har FMD 
skriftligt anmodet Miljøministeriet om tilladelse til lade en evt. ny sti gå nord om Raketvejen 18 
og ud over det fredede naturområde til stien for enden af Gaffelbjergvej. Desværre har VHGF 
fået afslag på anmodningen. Som konsekvens heraf ser bestyrelsen ikke andre muligheder end 
at lade den nuværende sti slutte ved Raketvejen. 
 
1.3. Etablering af vejlaug. 
Et af foreningens vejlaug har udarbejdet et sæt vedtægter som kan anvendes som ”skabelon” i 
forbindelse med etablering af fremtidige vejlaug. Kopi af disse vedtægter kan fås ved 
henvendelse til FMD. 
 
1.4. Fyrværkeriforbudsskilte. 
Vanen tro er der igen blevet stjålet et antal fyrværkeriforbudsskilte. JO vil undersøge 
muligheden for at få fremstillet skilte, der kan svejses på standeren, således at vi forhåbentlig 
kan undgå tyveri af skiltene. 
 
1.5. Kommunale veje i VHGF område. 
Vejene i området er i en meget dårlig stand, og trods flere henvendelser til Holstebro 
Kommune (HK) sker der ikke noget på området, hvilket er helt uacceptabelt - ikke kun for 
områdets beboere, men også for turister i området. Bestyrelsen overvejer, om man skal 
kontakte de lokale medier for af den vej at påvirke kommunens politikere til at handle. 
 
1.6. Kloakering. 
Bestyrelsen har modtaget en kopi af Rambølls notat vedr. ”Grundvands og 
nedsivningsundersøgelse Vester Husby”. Notatets samlede vurdering bygger efter bestyrelsens 
opfattelse på et forkert grundlag. Bestyrelsen vil derfor tilskrive udvalgsmedlemmerne i 
Udvalget for Natur, Miljø og Klima for at gøre opmærksom på disse forhold.   
 

2. Næste bestyrelsesmøde. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes efter behov dog senest næste forår.  
 
Referent: Jens Olesen  

 
 


