
VESTER HUSBY 
GRUNDEJERFORENING 
v/ formand Niels Sandgaard 
Gaffelbjergvej 91, 
Vester Husby, 6990 Ulfborg 
Telefon: 97 49 61 14 
E-mail: nis@sandgaardhus.dk 

Referat        

 

Bestyrelsesmøde 28. marts 2013. 

Sted: Husby hos Niels Sandgaard 

Til stede: 

Niels Sandgaard (FMD) 

Erling Videbæk (EV) 

Mogens Dam Kristensen (MDK) 

Lars Hven Troelsen (LTR) 

Referent: Lars Hven Troelsen 

1.            Velkomst: 

                FMD bød velkommen til sæsonens første bestyrelsesmøde. 

      2.  Økonomi: 

Rentegaranti konto 125.853,93 

Foliokonto 214.523,30 

Antal medlemmer 715 

Kontingentkroner, 178.750,00 

 Depot: Værdier 519.166,18. Disse midler omplaceres til statsobligationer eller 

kreditforenings obligationer ifølge vedtægterne. 

Der investeres i 2 puljer, henholdsvis i stats- og kreditforeningsobligationer. 

 Det indstilles at medlemskontingent fortsætter uændret. 

3. Kloakering: 

Den 27. marts meddeltes at retten ikke fandt at indsigelser fra grundejerforeningen har 

opsættende virkning. 

Retten tilsiger 2 syns – og skønsmænd. Skønserklæring skal foreligge senest 20.maj(som 

foreløbig frist). Herefter berammes retssagen. Efteråret 2013 kan være sandsynlig. 

Oplysninger og dokumenter vil kunne ses på grundejerforeningens hjemmeside. 

 

 



4. Veje: 

 Holstebro kommune har meddelt at de nu er klar til at vedligeholde veje i området. 

Der har været afholdt koordinerende møde med Vedersø Grundejerforening og 

Turistforeningen. 

Formanden vil rette henvendelse til kommunen omkring Raketvejens vedligeholdelse samt 

sikkerhedsforhold på Klitvej/Øhusevej. 

 

5.  Grøfter: 

Der er blevet nyetableret 3 grøftestrækninger, som beboerne selv har betalt. 

Grundejerforeningen vil fremadrettet påtage sig vedligeholdelsesudgifterne. 

Derudover har kommunen iværksat en reetablering af flere ældre vejgrøfter og kommunens 

afvandingsgrøfter. 

6. Adresser: 

Efter forhandling har kommunen indvilget i at udlevere en ajourført medlems- og ejerliste til 

grundejerforeningen. Der vil blive udfærdiget labels med henblik på udsendelse af post 

blandt andet Indkaldelse til Generalforsamling etc. LTR kontakter HK med henblik på at 

tilvejebringe det nødvendige materiale. 

Medlemmerne opfordres til at tilmelde/ajourføre sig på hjemmesiden. 

I år vil indkaldelse til generalforsamlingen blive udsendt pr. brev. Alle øvrige informationer 

henvises til at læses på hjemmesiden. 

7. Generalforsamling 2013: 

 Generalforsamlingen afholdes 27. juli 2013 kl. 10:30 efter vandværkets generalforsamling, 

der sædvanligvis startes kl. 09:30. Indkaldelse udsendes senest 3 uger før. De nødvendige 

dokumenter skal være sekretæren i hænde 15.juni 2013.  

8.  Hjemmesiden: 

 Der etableres link fra hjemmesiden til torsdagsavisen, så medlemmerne her får adgang til 

praktiske opdaterede informationer om håndværkere etc. 

9. Forslag om udstykning af Højgaard til sommerhusområde. VHGF har gjort indsigelse med 

henvisning til byplanvedtægt nr. 1 § 7, stk. 4. 

Holstebro Kommune har efterfølgende afslået ønsket om udstykning. 

10. Dækning af telefon og edb udgifter fastsættes til 1500-dkr. til formand, 1200-dkr., til kasserer 

og 600-dkr.- til sekretær. 

 

 



11. Næste bestyrelsesmøde: 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med Generalforsamlingen 27. juli 2013.  

Supplerende møder kan indkaldes inden såfremt afgørende forhold taler herfor. 

 

Referent: Lars Hven Troelsen 

 

   


