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23. maj 2012  

         VESTER HUSBY  

GRUNDEJERFORENING 

             v/ formand Niels Sandgaard 
                  Gaffelbjergvej 91,  

Vester Husby,  6990 Ulfborg 
Telefon: 97 49 61 14 

E-mail: nis@sandgaardhus.dk 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i VHGF den 4. maj 2012. 
 
 
Deltagere: 
 Niels Sandgaard (FMD)  
 Mogens Dam Kristensen (MDK)  
 Erling Videbæk (EV) 
 Jens Olesen (JO) 
  
Referat:  

 
1. Økonomiske forhold. 

1.1. VHGF Kassebeholdning er ultimo april ca. 350.000 kr. 
Bestyrelsen besluttede på denne baggrund at kassereren skal købe boligkreditobligationer 
for ca. 250.000 kr., halvdelen korte og den anden halvdel lidt længere løbetid – 5-10 år efter 
råd fra banken. 

1.2. Forslag til kontingent for 2012/2013 på Generalforsamlingen (GF): 250 kr. 

1.3. Telefongodtgørelse pr. år for 2011 og 2012 : FMD: 1200 kr., MDK: 600 kr., EV: 1200 kr. 
og JO: 300 kr., hvorfor EV efterbetales 600 kr. for 2011. 

 
2. FMD beretning til GF. 

I forbindelse med udsendelse af indkaldelse til GF 2012, vil FMD beretning blive medsendt 
med en kort beskrivelse af de forhold FMD vil gennemgå mere detaljeret på GF. 

 
3. Kloakering. 

Kloakeringssagen blev drøftet i lyset af det foretagne sagsanlæg mod kommunen – 
stævning er indgivet. 

Der vil på GF blive nærmere orienteret om forholdet – svarskrift er endnu ikke modtaget fra 
kommunens advokatfirma.. 

 
4. Vindmøller. 

Bestyrelsen drøftede VHGF holdning til HK planer for vindmølleområder, særligt området 

nordøst for Husby. Man var enige om at opsætning af møller i ovennævnte område ikke er i 

VHGF interesse. Men bestyrelsens holdning er fortsat, at vi som forening ikke bør gøre 

indsigelser mod en evt. opstilling af møllerne, med mindre de vil være til gene for en eller 

flere af foreningens medlemmer. Dog har enkeltpersoner fremsendt egne indsigelser til HK, 

og VHGF har fremsendt bekymring for påvirkning af turismen, huspriser, osv. 
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5. Vedtægtsændringer. 

Det justerede forslag til vedtægtsændringer, som er blevet forhåndsgodkendt af HK, vil blive 
fremsat til godkendelse på GF.  Forslaget til nye vedtægter fremsendes sammen med 
indkaldelsen til GF 2012, hvori der også indkaldes til ny GF 7 dage efter den ordinære GF. 
 
6. Naturpleje.  

Bestyrelsen finder anbefalingerne i ”Natura 2000”- handlingsplanen vedrørende naturpleje 
meget hensigtsmæssige, og FMD vil medtage anbefalingerne på GF, som et generelt og 
godt grundlag for naturpleje i vort område. 

 
7. VHGF medlemskaber af diverse foreninger. 

7.1. Det blev besluttet, at VHGF skal melde sig ud af Fritidshusejernes Landsforening. I 
stedet vil bestyrelsen forsøge at fremme samarbejdet med naboforeningerne. 

7.2. VHGF vil fortsætte sit medlemskab af Turistforeningen. 

 
8. Mailadresser. 

MDK nævnte, at der primo maj 2012 er ca. 300 medlemmer, der har tilmeldt sig VHGF med 
mail-adresser. Af hensyn til de store omkostninger ved brevudsendelser, skal der opfordres 
til, at man tilmelder sig denne ordning. MDK vil udarbejde en skriftlig instruktion for 
tilmelding med mail-adresse, og denne udsendes sammen med indkaldelsen til GF. 

 
9. Indkaldelse til GF 2012. 

Det blev besluttet, at der skal sendes indkaldelse pr. brev til alle medlemmer af VHGF 
uanset om foreningen er i besiddelse af mailadresse. 

JO bestiller adresselister ved KMD A/S, således at udsendelse kan finde sted ultimo juni. 

Materialer til indkaldelsen (dagsorden, regnskab, beretning m.v.) skal være JO i hænde 
senest 23. juni. 

 
10. Næste bestyrelsesmøde. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med GF 28. juli 2012.  

 
 
 
Referent: Jens Olesen  


