
Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 25. juli 2009 i kl. 10:30 ? 
 
(Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i Husby Vandværk) 
 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning til godkendelse. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor. 
5. Indkomne forslag. 
6. Eventuelt. 
 
Ad. 3. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200,- 
 
Ad. 4. Erling Videbæk og Mogens Dam Kristensen afgår efter tur, men er begge villige til 
genvalg. 
Suppleanterne Lars Troelsen og Folmer Tarpgaard er begge villige til genvalg. 
Revisor Ann Marie Mejdahl er villig til genvalg. 
 
Ad. 5. Vi har modtaget følgende forslag: 

a. der nedsættes et udvalg, til at tage kontakt til Holstebro Kommune med henblik på 
ændring af Byplanvedtægterne i delområde 2, så de tilsvarer delområde 1, bl.a. mht. 
opførelse af redskabshuse i træ. 
b. VHGF’s vedtægter § 9 stk.2 efter ”Enhver generalforsamling indvarsles med mindst 3 
uger forud ved skriftlig meddelelse til medlemmerne”, forslås tilføjet: 
”Vedrørende forslag (også fra bestyrelsen), der vil medføre ændring af VHGF’s love, 
eller som vil medføre ændring af byplan, skal forslag, samt stemmeseddel herom 
vedlægges indkaldelse til generalforsamlingen. Stemmesedlen skal indeholde opfordring 
om tilbagesendelse i udfyldt stand så betids, at optælling kan ske under 
generalforsamlingen.” 
c. Bestyrelsen pålægges at arbejde for vedtagelsen af flg. tidssvarende forslag om 
ændring af Byplanvedtægtens bestemmelser vedr. område II med henblik på at gøre 
Vester Husby mere attraktiv for grundejerne og ikke mindst for turisterne. 
Følgende forslag udformes som tillæg til Byplanvedtægt for område II: 

1. det skal være tilladt uden byggetilladelse at opstile 1 skur max 10 m². 
2. det skal være tilladt uden byggetilladelse fritliggende at opstille 1 legehus. 
3. det skal være tilladt uden byggetilladelse fritliggende at opstille 1 drivhus max 
10 m². 
4. det skal være tilladt at opsætte bom i indkørsler for at hindre uvedkommende 
adgang til  
Grundene.  
5. det står grundejerne frit for at bestemme om grunden henligger i naturtilstand 
eller som have. 
6. det skal være tilladt at indrette tennisbane og andre former for boldspil. 
7. det skal være tilladt at indrette udendørs svømmebassin. 
8. det skal være tilladt at opsætte solvarmeanlæg. 
9. nedlæggelse af overflødige og for grundejerne generende stier, f.eks. sti F til G. 

 
Ad. 6. under eventuelt vil Jens Holck fortælle om strandfogedens funktion og bemyndigelse. 
OBS! Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved en enkel frokost og indbyder 
suppleanter, kommitterede og formanden for respektive vejudvalg i området til at deltage i 
frokosten, for at udveksle synspunkter om Vester Husby. Tilmelding ved begyndelsen af 
samlingen. 
 
Vel mødt, på gensyn og hav en rigtig god sommer. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Niels Sandgaard 
 


