
Referat fra generalforsamlingen i Husby Sognegård den 25. juli 2009 
 
Bilag: 
- Formandens beretning 
- Bestyrelsens sammensætning med adresse- og telefonliste 
 
1. Valg af dirigent 
Erling Olsen blev valgt som dirigent og han kunne konstatere at Vester Husby 
Grundejerforenings (VHGF) generalforsamling (GF) var lovligt indvarslet. Det var 28. gang i 
træk, at Erling Olsen blev valgt til dirigent. 
 
2. Formandens beretning 2008 – 2009 
Der henvises til vedlagte bilag med formandens (FMD) beretning. 
FMD beretning gav anledning til nedennævnte bemærkninger. 
 
2.1. Fra GF blev der forespurgt om hvem ved Holstebro Kommune (HK), der har givet udtryk 
for, at ændringer af vedtægter vil blive meget vanskelige? FMD kunne hertil oplyse, at det er 
Steen Faurby og Annette Vognbjerg ved HK, der har givet udtryk for dette. 
 
2.2. Hvad er der sket med stien mellem Gaffelbjergvej 29 og Øhusevej? FMD kunne oplyse, at 
denne er blevet lukket af ejeren af Gaffelbjergvej 29 og 27, idet der jf. lokalplanen ikke var en 
matrikuleret sti, hverken her eller langs bækken. Dette er blevet godkendt af HK. 
 
2.3. På trods af at man gang på gang hører om, hvor brandfarligt det er med kvasbunker, der 
er oplagt på grundene eller langs vejene, så er der tilsyneladende ikke sket ret meget. 
Bestyrelsen er enig i bemærkningen og kan kun gentage rådet om at fjerne kvasbunker af 
hensyn til den brandfare de udgør. 
 
2.4. Fra nogle få medlemmer, blev der udtrykt utilfredshed med bestyrelsens (BEST) påståede 
initiering af kontrol af skure og pålæg om rydning langs grøfter af hensyn til grøfteoprensning. 
Endvidere udtrykte de samme medlemmer utilfredshed med FMD ”smagsdommervirksomhed” 
omkring rydning af beplantning og udendørsbelysning. BEST må her anføre at evt. kontrol af 
skure vil ske på HK foranledning, idet BEST i overensstemmelse med tidligere 
generalforsamlinger udelukkende har videresendt klager over ulovlige skure til HK og ikke har 
anmodet om en generel kontrol.  Vedr. rydning langs grøfter skal anføres at dette skal ses som 
en praktisk foranstaltning i overensstemmelse med tidligere generalforsamlinger. (I øvrigt at 
det i påkommende tilfælde sker efter advis til ejeren). De af FMD fremsatte holdninger vedr. 
virke som ”smagsdommer” medgiver han gerne, at den anførte opfattelse fortsat er hans egen 
personlige opfattelse, men ellers blot et godt råd som vidergivelse af faglig udsagn. Man må i 
øvrigt erindre, at BEST generelt har en forpligtelse til at tilse, at vedtægterne efterleves. 
 
2.5. Der blev ligeledes fra nogle medlemmer udtrykt ønske om at Gaffelbjergvejs forlængelse 
bliver udbedret således, at men kan køre til den yderste oplagsplads. BEST har været i kontakt 
med diverse relevante myndigheder vedr. dette forhold, men ingen af disse ønskede at ”røre” 
ved denne sag. Efterfølgende har FMD sammen med HK deltaget i et klitsyn, og da det ikke 
var muligt at udbedre vejen, blev man enige i at ændre pågældende vejforlængelse til at være 
en sti. Dette kan evt. medføre problemer med parkering øst for Gaffelbjerg. BEST og HK må så 
overveje, hvad der evt. kan gøres, hvis det bliver et problem. 
 
2.6. Fra en repræsentant fra en af vejene blev der forespurgt, om der eksisterer en oversigt 
over vejlaug og tilhørende formænd samt anvisning på hvorledes et vejlaug oprettes. Officielle 
vejlaug bør være registreret ved HK. Såfremt man ønsker at oprette et vejlaug, hvad 
bestyrelsen meget anbefaler, skal man kontakte HK, der derefter foretager det videre 
fornødne. FMD har en måske ikke helt á jour ført liste over både officielle og uofficielle vejlaug 
og vejleder gerne ved oprettelse. 
 
Med anførte bemærkninger blev FMD beretning godkendt.  
 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen til GF. Kassereren gennemgik regnskabet. 
En negativ ikke-realiseret kursregulering affødte nedennævnte bemærkninger. 
 



BEST kan vel ikke tillade sig at investere foreningens likvider i aktier? Hertil kunne anføres at 
BEST havde anbragt sine midler sikkert og bedst muligt uden øje for spekulation. Men i den 
givne situation vil BEST indtil videre beholde VHGF likvide midler på foliokontoen som 
kontantbeholdning. VHGF har i den forbindelse opnået en højere rente på foliokontoen. 
Aktierne er JB-aktier for at opnå rentefordele som aktionær. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Kontingentet for det følgende år var uden indsigelse og fortsætter derfor som foreslået i 
indkaldelsen. 
 
4. Valg af bestyrelse 
Inden valg af bestyrelse blev der fremsat ønske om at høre kandidaternes holdning til de 
under pkt. 5 fremsatte forslag. I den forbindelse meldte Laust Christian Poulsen sig som 
kandidat. Det skal anføres at de to kandidater Mogens Dam Kristensen og Erling Videbæk 
begge anbefalede en forkastelse af de fremsatte forslag. 
 
Mogens Dam Kristensen og Erling Videbæk blev begge genvalgt til bestyrelsen. 
Som suppleanter blev Lars Hven Troelsen og Folmer Tarpgaard genvalgt. 
Som revisor blev Anna Marie Mejdahl genvalgt. 
De øvrige i bestyrelsen var ikke på valg. 
 
Vedr. bestyrelsens sammensætning henvises til vedlagte adresse- og telefonliste  
 
5. Indkomne forslag 
BEST havde 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. I VHGF’s vedtægter §9 stk. 2 efter ”Enhver generalforsamling indvarsles med mindst 3 
uger forud ved skriftlig meddelelse til medlemmerne”, foreslås 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 Byplanvedtægternes 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 opstille 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 grundejeren 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.  

De tre forslag 5.a., 5.b og 5.c. blev alle med stort flertal forkastet af GF. 
 
6. Eventuelt 
6.1. Der blev fremsat et ønske om, at der opsættes en informationstavle og tavle med baderåd 
ved P-pladsen for enden af Græmvej. Bestyrelsen vil tage kontakt til Turistforeningen og 
fremføre ønsket. 



 
6.2. Det blev fremført på GF, at asfalteringen af Bækbyvej bør udbedres, særligt omkring 
svingene på Bækbyvej, hvor der i forvejen er dårlige oversigtsforhold. En mødedeltager kunne 
oplyse at HK er i færd med at undersøge forholdet. 
 
6.3. Jens Holck Christiansen (JHC), der er forstrandsbestyrer for Aaberg Forstrand (fra Hovvig i 
syd til syd for Thorsminde) orienterede om forstrandsbestyrerens og strandfogedernes ansvar 
og opgaver. Såfremt man støder på ilanddrevet gods, ser JHC gerne at man kontakter ham på 
tlf. 60 29 60 08. 
 
6.4. I fortsættelse af bemærkninger fra en deltager ved GF ønsker jeg som referent at 
informere om, at referatet fra GF ikke er et ordret og minutiøst referat, men udelukkende et 
beslutningsreferat. Desuden skal nævnes at formandens beretning i 2008 er blevet udsendt i 
sin fulde ordlyd sammen med referatet.  
 
6.5. I øvrigt henvises til oplysninger vedr. VHGF, der fremgår af VHGF Hjemmeside: 
www.vhgf.dk 
 
Næste generalforsamling bliver lørdag den 24. juli 2010 i Husby Sognegård. 
 
Referent: Jens Olesen 
 
Dirigent: Erling H. Olsen 
 
 
retur til top  

 



Bilag:  
 
Bestyrelsen har på sit møde umiddelbart efter generalforsamlingen konstitueret sig således 
 
Formand: Niels Sandgaard 
Gaffelbjergvej 91, Vester Husby, 6990 Ulfborg, tlf. 97 49 61 14, e-mail: nis@dlgmail.dk 
 
Kasserer: Mogens Dam Kristensen 
Kirkevænget 23, Genner, 6230 Rødekro, tlf. 74 69 84 55, e-mail: mdam@vip.cybercity.dk 
Ferieadresse: Vester Mosevej 14, Vester Husby, tlf. 29 42 57 03 
 
Tekniske specialopgaver: Erling Videbæk 
Græmvej 15, Vester Husby, 6990 Ulfborg, tlf. 86 17 37 97, e-mail: erlingvidebaek@tdcadsl.dk 
 
Sekretær: Jens Olesen 
Slåenvej 34, 7500 Holstebro, tlf.: 97 40 79 79, e-mail: jens.olesen@pc.dk 
Ferieadresse: Gaffelbjergvej 11, Vester Husby, tlf. 25 76 48 47 
 
 
Kommitterede: 
 
Teknik: 
Lars Kiilerich, Jernbanegade 19, 5000 Odense C, e-mail: lkh-kiilerich@galnet.dk 
Ferieadresse: Kærgaardvej 102, Vester Husby 
 
Jura: 
Jørn Friis, Gravene 2, 8800 Viborg, e-mail: JFriis@DKBLAW.dk 
Ferieadresse: Gaffelbjergvej 73, Vester Husby 
 
 
Suppleanter: 
Folmer Tarpgaard, Gl. Landevej 15, 6971 Spjald  
Ferieadresse: Kærgaardvej 58, Vester Husby, tlf.: 40 98 14 98 
 
Lars Hven Troelsen, Strandøre 19, 2100 København Ø 
Ferieadresse: Raketvejen 33, Vester Husby 
 
 
Revisor:  
Anna Marie Mejdahl, Vesterbrogade 2.tv., 7500 Holstebro, tlf.: 97 41 27 15 
Ferieadresse: Græmvej 7, Vester Husby, tlf.: 97 49 50 99 
 
retur til top 

 



Beretning for 2007-2008. 
 
Kære medlemmer. 
 
Det har været et roligt år. Ingen oversvømmelser, ingen store klager. Tværtimod har vi stort 
set fået ros for, hvorledes vores enestående område plejes og værnes. Igen i år har flere 
ryddet for gamle træer og fået plantet nyt og med løvbuske eller løvtræer, der bryder den 
ensformige grangrønne farve. Jeg har lovet enkelte at rose dem derfor, men ikke med navn; 
for ”ingen nævnt - ingen glemt”, men ros skal de have og også ros til de, der har bygget 
vedtægtsmæssige udhuse! 
 
Den 27 juni brændte to tdr. land ved Gaffelbjerg. Nogle unge mennesker kastede 
cigaretskodder og ingen turde påtale det. Hurtigt kom mange beboere til med branddaskere, 
så ilden blev standset ret hurtigt. Tak til de der kom. Også tak fra brandmandskabet herfor. 
Det giver dog anledning til at påtale, at nogle lader deres branddaskere ligge og flyde, så de er 
vanskelige at finde og går til i råd og rust. Det er ikke særligt pænt overfor værdier og overfor 
en hurtig indsats! Branddaskerne kan helt sikert opbevares med større omtanke? 
 
Nogle har givet udtryk for, at mine udtalelser om beplantning skulle være udtryk for at være 
smagsdommer? Det er nu anbefalinger fra fagfolk, jeg har prøvet at videregive. Men jeg vil da 
gerne vedgå, at det ser pænere ud. Og ifølge Skov og Naturstyrelsen er blandt andet 
hybenrose og hæg et fremmedelement i vores egn af landet. Især når området ellers er så vel 
vedligeholdt. (I øvrigt kan der laves en udmærket kryddersnaps, med smag af Amaretto, af 
hægs bær, når de er sorte.) 
 
Byggeri. På generalforsamlingen i 2008, blev det besluttet, at vi skulle klage til 
Naturklagenævnet over udformningen af to byggerier. Det ene med tre store kviste på hver 
side og det andet for en kvist skåret ind i halvvalmen. Begge dele syntes vi klart er godkendt 
uden hjemmel i Byplan-vedtægten. Med billeder og argumenter gjorde vi rede herfor, men 
Holstebro Kommune fik medhold og vores advokat har frarådet en dyr og tvivlsom retssag. 
Myndighederne får sædvanligvis ret – måske fordi der ellers skal ydes erstatning? 
 
Men vi har fået Naturklagenævnets fortolkning af holdningen til vedtægterne. Hidtil har 
kommunens holdning mest været i retning af, at ”hvad der ikke er forbudt er tilladt”? 
Naturklagenævnet skriver:” ”at dispositioner i overensstemmelse med bestemmelserne er 
umiddelbart tilladt, mens omvendt dispositioner, der strider mod bestemmelserne, ikke kan 
foretages, medmindre kommunen kan og vil dispensere fra lokalplanbestemmelsen”. Det 
betyder på dansk, ”at hvad der ikke er tilladt er forbudt”. Og det er jo noget helt andet!  
 
Så den indskærpelse er der kommet ud af det og det har vi drøftet med Teknisk Afdeling, der 
har lovet os henvendelse, såfremt der er tvivl, eller man er på ukendt område og der skal 
gives dispensation. Og det har man gjort. I øvrigt vil man være særdeles karrig med 
dipensationer, da de sjældent kan kontrolleres. 
 
Stier. De bliver flittigt brugt. Og vi bliver stadig rost for at have dem. Flere gange har jeg 
oplevet, at bare det at søge efter det næste gule mærke, kan få små børn til at synes, at det 
er spændende at gå tur ad ”indianerstierne”. Stierne skal være fremkommelige og jeg vil 
anbefale grundejerne selv at sørge herfor. Så bliver det, som man vil have det. Stierne er nu 
indtegnet på de kort ”Feriehusudlejningen/Turistforeningen” gerne deler ud. 
 
Grøfter. Ingen problemer mig bekendt. Vores entreprenør udfører et godt og loyalt arbejde 
med den årlige oprensning og vi har løbende forbedret gennemføringer, så vi mener, at 
systemet er vel fungerende. Sig til, hvis der er problemer. Der kan være enkelte forstoppelser, 
ofte forårsaget af grene eller affald. Det er der heldigvis mange, der selv tager initiativ til at 
fjerne og det er jo da billigere, end at få entreprenøren til at køre ud. Jeg ser ikke meget affald 
i grøfterne, så jeg tror faktisk, at man selv er gode til at holde rent. Enkelte har afspærret eller 
beplantet den adgangsvej, der skal være langs med grøfterne for at entreprenøren kan komme 
til at rense op. De må så være forberedte på, at han fjerner det, eller kører henover det, når 
der skal renses op. 
Vores grøftning ved Kjærgaardvej 25-33 har aflastet rørledningen så meget, at den ikke 
stopper til og forårsager våde grunde.  
 



Der var forlydender om, at der skulle kloakeres i vores område! På vores årsmøde med 
kommunen og igen på borgermødet om Kommuneplanen blev det forklaret, at så længe 
vandet i hovedafvandingskanalen, der samler al overfladevand herfra og fører det til Stadil 
Fjord, er rent, vil man ikke foretage sig noget! Grundvandet siver mod vest, så risikoen er ikke 
stor, selv om vand fra øst for Bækbyvej siver i kanalen.Ved ejerskifte og/eller større 
tilbygninger, skal der i øvrigt anlægges en mile! 
 
Husby Strandenge er krævet kloakeret og der føres nu en trykledning til Husby for at tilslutte 
Strandengene til kloakledningen fra Husby til Ulfborg. Deraf måske forlydendet? Men det 
havde været på bordet! 
 
Det indskærpes derfor, at de der har overløb på gamle siveanlæg og andre med defekte eller 
nedslidte siveanlæg sørger for at bringe disse i orden. Og at man, såfremt man konstaterer 
spildevandsudløb, henvender sig til bestyrelsen, så vi kan få taget hånd om problemet før det 
skaber problemer for os alle!! 
 
Skure. Da vi var til møde sidste år i november måned med kommunen, fortalte de, at de ville 
sende et brev til hver grundejer, hvori Byplanvedtægtens bestemmelser blev indskærpet. Det 
var særligt med henblik på skure, idet nogle ejere havde klaget til Naturklagenævnet over, at 
de skulle fjerne deres vedtægtsstridige skure. De er alle blevet underkendt. Der henstår nogle 
afgørelser der ikke er fulgt og andre er i gang med at kunne leve op til bestemmelserne. Men 
kommunen har fået positive og forstående tilbagemeldinger og flere har bragt deres byggerier 
i overensstemmelse. Der vil senere blive fulgt op med kontrol fra kommunens side, så man 
kan lige så godt gå i gang med det samme. Et brændeskjul på op til 1 - 1,2 meter og af 
begrænset størrelse på få m² og med neutral inddækning kan sandsynligvis accepteres. Altså 
ikke lysende plastic eller blik. Det ser da også rædselsfuldt ud! 
 
Ifølge VHGF’s vedtægter er foreningens formål, ”at søge at bevare stedets egenart og 
skønhed”. Derfor kan jeg stadig ikke forstå, at man søger til et område som vores, der er 
attraktivt netop på grund af de restriktive Byplanvedtægter og så opfører diverse bygninger, 
der ikke er hjemmel for? Strategisk bliver netop vores område enestående og værdifuldt ved 
disse vedtægter.  
 
Allerede her vil jeg nævne, at vi ved vores årlige møde med forvaltningen har forespurgt om 
mulighederne for at ændre i Byplanvedtægterne? Det er ikke muligt! ”De fastholdes som det 
enestående og fremsynede de er!”  
 
Brand. Indtil d. 27.juni har vi været forskånet og tak for det. Det er mit indtryk, at man 
passer på med åben ild. Men tag alligevel at fjerne kvas og oplagte grene, som foreskrevet! Og 
uden at være smagsdommer, vil jeg tillade mig at sige, ”at kvasbunker da heller ikke ser pæne 
ud”. Også foranlediget af vores årsmøde med kommunen, har jeg lovet at understrege 
opfordringen til at oplagte grene og kvasbunker fjernes! Brandmyndighederne er virkelig 
bekymrede for konsekvenser af ildløs.  
Det vil være en god idé, at give sine branddaskere et spray med Tectyl. Branddaskerne har vi i 
øvrigt måtte flytte fra Turistkontoret i Vedersø Klit. De skal bruge pladsen nu, da de flytter 
kontoret fra Ulfborg herud. 
 
Med velvilje fra Aksel Gade (vandværkets formand) har vi fået lov til at opmagasinere 
branddaskerne i en af hans nedlagte stalde. Tak for det. Man bedes derfor henvende sig til 
mig, såfremt man mangler, eller skal have udskiftet, en branddasker. Så kan jeg finde vej ind. 
 
På sidste generalforsamling blev jeg pålagt, at påtale de halmballer, der ligger på et 
brandbælte i klitplantagen. Det har jeg gjort og S & N er ganske tryg ved dem, da halmen 
bruges til stier i klitterne og at nye baller er så fastpressede, at de ikke udgør nogen brandfare 
og at man ved ildløs vil fjerne dem. 
 
Også foranlediget af vores årsmøde med kommunen, har jeg lovet at fremføre at oplagte 
grene og kvasbunker fjernes! Brandmyndighederne er virkelig bekymrede for konsekvenser af 
ildløs. Er du i tvivl, så prøv? 
 



Renovation. Fungerer vist fint? Sidste år var der mange henvendelser, men ikke i år. mon 
ikke alle efterhånden har fået skabt det friareal, som skraldbilen o.a. kræver? Og vejene skal 
også være befæstigede, eller skraldkassen skal anbringes tæt på vejen. 
 
På opfordring og vel også i respekt for, at hver af os betaler næsten 1000 kr. om året for 
genbrug!, har kommunen ladet Genbrugspladsen i Sdr. Nissum være åben onsdag og fredag 
fra 13-18 og især lørdag fra 10-16 og sandelig i tiden fra1.april til 1.oktober søndag fra 10-14. 
 
En del ejere i nærheden af campingpladsen bliver dog generet af, at der kastes dagrenovation 
i området. Sikkert fordi man kører til containerpladsen der og finder ud af, at der ikke må 
kastes dagrenovation i containerne. Efter nogen iagttagelse må det konstateres, at være 
lejere, der ikke kan få plads til deres affald i husenes container. Derfor har jeg lovet at 
henstille, at alle udlejere anskaffer den store container og at de sørger for tømning hver uge, i 
hvert fald i sommertiden! Det er vel rimeligt for at undgå det eldorado for ræve, som 
henkastet affald giver i området! 
 
Veje. Støv og huller i de offentlige veje er stadig et stort problem. Vi kan ikke gøre noget for 
at dæmpe støvet før vejene afleder vand. Vi har forespurgt kommunen igen men uden 
konkrete tilsagn om at gøre noget. Men det skal siges, at HK har været flittigere til at skrabe 
for at udbedre huller i vintertiden. Vi (støttet af medlemmer) har på borgermøde om 
Kommuneplanen fremført ønsket om asfaltering og anbefalet at Teknisk Udvalg tager på 
”studietur” herud en sommerdag! 
 
Raketforbudsskilte er igen blevet til souvenir. Den ansvarlige arbejder intenst på en snedig 
løsning for at undgå tyveri af skiltene. 
 
Informationstavlen ved Kjærgaardvej, som på sidste generalforsamling ønskedes flyttet, har vi 
fået Turistforeningen til at flytte 15 m ned ad Kjærgaardvej i den nordlige side. Det skulle sikre 
stop i selve svinget. 
 
Vores grus bliver brugt omfattende. Tak til Kjeld Kjeldsen for lån af pladsen ved Egernvej. Det 
er en stor hjælp. 
 
For private veje har flere dannet vejlaug. Det er måden at løse egne problemer på og det 
anbefales, at medtage beskæring af vejsiderne i vejlaugets opgaver! Trods sandjord gror 
træerne hele tiden. 
 
Diverse. Skov & Naturstyrelsen har lovet, at udlægge halm på stier i klitterne ved Gaffelbjerg, 
Kjærgaardvej og Græmvej, for at anvise og behageliggøre adgangen til havet. Vi selv har fået 
lov til at lægge høhalm på stien gennem klitten ud for den sydlige af vores stier, gennem 
”Dødemandsdalen” og ud for Kjærgaard. S & N skal egentlig kun hindre sandflugt. 
 
Problemer med vejen ud til ralpladsen ved Gaffelbjerg var landet mellem flere instanser, uden 
at nogen vil kendes ved et ansvar. På det årlige klitsyn her sidst i juni, fik vi accept for at få 
vejen ændret til en sti og skilt med ”motorkørsel forbudt” opstilles med undertavle om ”sti til 
havet”, således at indkørsel stoppes øst for Gaffelbjerg, da bilerne sidder fast i vejen. 
 
Den store ”Parabelklit” i Husby Klitplantage ryddes for at gøre den imponerende klit mere 
synlig! 
 
Turistforeningen flytter til oktober sit kontor fra Ulfborg til Vedersø Klit og vil, med en række 
tiltag for 2010, søge at øge interessen for området. Herunder vil man også henvende sig til 
udlejere om et bidrag til en indsats, der gavner deres indtægt. Det kan vi kun bakke op om. 
Turistforeningen vil uddele et papir til alle lejere og ejere med opfordring til ”at beskytte 
klitterne”, samt ”forbud mod raketaffyring”. 
 
Kystdirektoratet vil ikke beskytte vores del af klitterne fra Fjand til syd for Vedersø Klit. 
”Klitterne her er brede nok, da der kun fjernes 1-2 m årligt og ikke er nogen umiddelbar fare 
for oversvømmelse!”, var beskeden på e møde med Kystdirektoratet. 
 
Multihuset i Sdr. Nissum har bestyrelsen valgt, at vi støtter med 2000 kr. for det gode 
naboskabs skyld og måske til glæde for os? Indsamlet beløb dobles op af offentlige midler. Der 



opføres et byggeri i forbindelse med hallen med klub-/fest-/ fitness-/squash-/bordtennis- og 
mødelokaler samt sal og overnatning. Prospekt ligger til særligt interesserede og bidrag 
modtages gerne. 
 
Hotellet har haft en forpagter, der forsvandt igen. En ny har søgt bevilling og det vil da være 
ønskeligt om hotellet kommer i gang, så der kan blive lidt liv. Grillhytten har endelig fundet ny 
forpagter, der åbner om eftermiddagen/aften. Men Kroen i Sdr. Nissum åbner med ny 
forpagter! Han har også Bur Forsamlingshus og hans mad der var god. 
 
Økonomi. Vi har valgt, at beholde pengene i kassen. Til gengæld har vi fået øget rentesatsen i 
Jyske Bank. Yderligere ved kassereren. 
 
Tak for i år til bestyrelse, kommitterede, andre aktive for foreningen 
og til alle medlemmer med ønske om en fortsat god tid i vores dejlige Vester Husby! 
Alle henvendelser er velkomne og vi vil i bestyrelsen tage behov med i vores opgaver. Især tak 
til dem, der har ytret sig om forslagene her i dagsordenen. Alle henvendelser jeg har modtaget 
går på at kæmpe for at bevare områdets egenart! 
 
Niels Sandgaard 
formand 
 
retur til top 
 
 


