
Referat fra generalforsamlingen i Husby Sognegård den 24. juli 2004  

Bilag:  

• Bestyrelsens sammensætning med adresse- og telefonliste. Bilag 1  
• Bekendtgørelse fra Politimesteren i Holstebro vedr. forbud mod afbrænding af fyrværkeri.  

1. Valg af dirigent  

Erling Olsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet.  

2. Formandens beretning  

Formanden (FMD) kom i sin beretning ind på følgende emner under 
generalforsamlingen:  

Agenda 21-strategiplan: FMD nævnte kort, at Ulfborg-Vemb kommune har offentliggjort 

forslag om Agenda 21-strategiplan, som efterfølgende er vedtaget. Der er ingen konkrete forslag 
vedr. Vester Husby Grundejer Forenings (VHGF) område, og bestyrelsen har derfor ikke 
foretaget sig noget i den anledning.  

Flisning:  

Vedrørende flisning nævnte FMD at den etablerede ordning med flisning 
tilsyneladende fungerer fint i Fjand, hvor der er fundet en egnet plads på en privat 
ejendom til oplægning og flisning. Bestyrelsen kan imidlertid ikke pege på en 
tilsvarende mulighed i Vester Husby området. Det er endvidere bestyrelsen vurdering, 
at grundene i vores område er store nok til, at grundejerne selv kan oplagre grene indtil 
de kan flises eller afhentes. Bestyrelsen skal derfor henvise medlemmer til at løse et 
evt. flisningsbehov på egen hånd, evt. i fællesskab med naboer.  

FMD nævnte videre at kommunen har informeret om, at der på genbrugspladserne 
gratis kan afhentes kompost.  

Facadefarver:  

Kommunen har fastlagt en praksis for administration af byplanbestemmelserne om 
facadefarver. Bestyrelsen har ingen bemærkninger hertil. FMD opfordrede 
medlemmerne til at være opmærksomme på bestemmelserne, der indebærer, at 
facader kun må have ganske bestemte jordfarver – og at hvidmalede facader kun er 
tilladt i område 2.  

Begrænsning af husstørrelse:  

Kommunen har planlagt at udsende forslag til tillæg til byplaner med begrænsning af 
husstørrelse. Der er udsendt varsel herom i form af et forbud efter planlovens § 14 mod 
etablering af sommerhuse over 250 m2. Bestyrelsen støtter initiativet, der senest den 
31. marts 2005 skal være fulgt op med et forslag til lokalplan.  

Afbrænding af fyrværkeri:  

I overensstemmelse med beslutning på sidste års generalforsamling har bestyrelsen 
arbejdet for et totalt forbud mod afbrænding af fyrværkeri i byplanvedtægternes 
områder. Politimesteren i Holstebro har nu forbudt afbrænding af fyrværkeri, hvilket er 
bekendtgjort i Ringkøbing Amts Dagblad (jf. bilag ). Bestyrelsen vil foranledige ændring 



af skilte. Samtidig vil vi opfordre sommerhusejere og udlejningsbureauer til at oplyse 
gæsterne i området om forbuddet.  

Grøfter:  

Der er gennemført en retablering af en grøft ind mod planteskolen – arbejdet er sket 
uden udgift for grundejerne i et samarbejde med skovfogeden. Derudover er der kun 
gennemført almindelig oprensning og vedligeholdelse. I det sidste år er der brugt i alt 
ca. 68.000 kr. til grøfter. Der har ikke været henvendelser fra grundejerne med 
anmodning om større udbedringer/afhjælpning.  

Der forestår renovering af grøfter i et område omkring Gaffelbjergvej og Glarbjergvej. 
Det vil delvis ske for grundejernes regning.  

Der skal gennemføres en omlægning af Græm Kær grøften, der overvejende er rørlagt. 
Grøften udspringer ved vandværket og løber ud til Kærgårdvejs udmunding i 
Bækbyvej. Grøften er kommunens ansvar, og kommunen overvejer p.t. hvad der skal 
gøres. VHGF er blevet spurgt om, foreningen vil overtage nævnte grøft, men 
bestyrelsen har foreløbig takket nej.  

Stier:  

Stierne J-K og L-H-I er blevet retableret. Der har været indsigelse mod stiforløbet J-K, 
men sagen er afklaret ved en mindre dispensation fra byplanvedtægtens kortbilag. Der 
kan andre steder opstå principiel divergens mellem kortbilag og linieføring af stiforløb.  

Stierne er foreløbig markeret med pæle med en gul farvemarkering. Bestyrelsen vil 
markere stierne med små skilte med piktogram for gående og teksten ”Vester Husby 
Grundejerforening”. Der er brugt i alt 12.000 kr. til stier.  

Der udestår retablering/etablering af sti E-F-M-G. De berørte grundejere kontaktes for 
aftaler herom. Stiprojektet vil bestå af en natursti af max. 1 – 1,5 m bredde.  

Lyngarealer:  

Amtet er klar til at retablere lyngarealer – orientering herom under ”Eventuelt”.  

Pjece om byplanvedtægternes historie og formål:   

Niels Sandgaard har forfattet en pjece om byplanvedtægternes historie og formål. 
Pjecen kan forhåbentlig bidrage til forståelse for håndhævelsen af byplanvedtægternes 
bestemmelser efter såvel bogstav som ånd og var udsendt sammen med indkaldelsen 
til generalforsamlingen. Der kommer muligvis en fortsættelse med alle de historier, som 
Niels er stødt på under sit arbejde med pjecen.  

Adresseændringer:  

Der modtages en del henvendelser om adresseændringer. Materialer vedrørende 
VHGF udsendes efter adresselister, som modtages fra kommunen. Bestyrelsen fører 
ikke selv adressekartotek og vi kan ikke påtage os at sende til andre adresser end 
dem, der findes i kommunens ejendomsregister.  

Bemærkninger til FMD beretning:  

Vedrørende problemer med såvel facadefarver som carporte og hytter m.v. skal 
bestyrelsen henvise grundejerne til at kontakte kommunen m.h.p. håndhævelse af 
byplanvedtægtens bestemmelser, alternativt kan bestyrelsen videreformidle evt. 
henvendelser til kommunen.  



Med ovennævnte bemærkninger blev FMD beretning godkendt.  

3. Indkomne forslag  

Kontingentet blev foreslået uændret 200 kr. – Forslaget blev vedtaget.  

4. Fremlæggelse af revideret regnskab  

Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen. Kassereren gennemgik det 

reviderede regnskab, som blev godkendt.  

5. Valg af bestyrelse  

Niels Sandgaard og Jens Olesen blev genvalgt.  

Børge Hansen og Lars Hven Troelsen blev genvalgt som suppleanter.  

Som revisor blev Anna Marie Mejdahl genvalgt.  

De øvrige i bestyrelsen var ikke på valg.  

Vedr. bestyrelsens sammensætning henvises til vedlagte adresse og telefonliste.  

6. Eventuelt  

Der blev fra generalforsamlingen fremsat et forslag om etablering af sti/fortov fra 
campingpladsen og til Vesterhavshotellet. Ringkøbing Kommune har afsat midler til 
formålet. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne ved kommunen.  

Det blev endvidere foreslået at man af hensyn til brandforebyggelse skal undgå 
kvasbunker på sommerhusgrundene. Vi vil i bestyrelsen drøfte evt. yderligere 
brandforebyggende foranstaltninger herunder evt. anskaffelse af branddaskere.  

Efter generalforsamlingen gav biolog ved Ringkøbing Amt, Hans Jørgen Degn, en 
orientering om etablering/retablering af atlantiske klitheder (lyngområder).  

 


