Følgeskrivelse til referat fra generalforsamlingen 31. juli 2010
Kære medlemmer!
Tak for et flot og enestående fremmøde til generalforsamling den 31.juli! Tak for de mange
tilsendte fuldmagter
Og ikke mindst tak for opbakningen til bestyrelsens linje for at leve op til foreningens formål
og dermed til at efterleve både intentioner og bogstaver i de to Byplanvedtægter, der dækker
Vester Husby.
Efter generalforsamlingen har vi fået yderligere tilkendegivelser om, at det er den rigtige vej,
for de der har valgt at have ejendom her.
Vi håber så, at vi, med så kraftige tilkendegivelser to år i træk, endegyldigt har fået dæmmet
op for forslag, der vil udvande områdets særlige værdier?
Samtidig håber vi, at ønsker om praktiske forhold kan løses i samarbejde og i en positiv
atmosfære. Det er jo ikke alle ønsker, der kan eller skal imødekommes og en afgørelse bør vel
respekteres? Især når der er et massivt flertal bag. Det skulle gerne være sådan, at de der har
ejendom her er glade for, at de har det.
Der var klare tilkendegivelser af, at forhold, der strider mod bestemmelserne i
Byplanvedtægterne, bringes i orden. De sager, som vi får henvendelse om, meddeler vi
sædvanligvis ejeren og de fleste gange ordnes forholdet da i mindelighed. Såfremt det ikke
kan aftales, viderebringer vi forholdet til Holstebro Kommune, der giver et påbud og som nu
har adviseret kontrolbesøg!
Af referatet fremgår en række sager, bestyrelsen skal arbejde videre med. Vi har faktisk
allerede taget fat på dem og vil følge op. Især kloakeringsforslaget vil nok kræve en del og vi
kan have behov for faglig hjælp fra medlemmerne?
Desværre nåede vi ikke at tale om vejlaug. Vi må derfor henvise til vores hjemmeside, hvor
grundlaget er lagt ud med en forklarende skrivelse fra kommunen. Men det er en god ide at
danne et vejlaug og man er velkommen til at henvende sig. Efter renovering af vejen er det
klart en fordel, såfremt vejlauget har et beløb til rådighed, så de uden større postyr kan
iværksætte udbedring af belægning, klipning af træer, evt. snerydning mm. Så behøver man
kun indbetale et beløb med mange års mellemrum og arbejdet med at kræve penge ind er lige
stort, hvad enten det er 200 kr. eller 800 kr.. Dette blot en anbefaling ud fra erfaring.
Liste med vejformænd vedlagt og vedligeholdes på hjemmesiden.
Tak for tilliden og fortsat gode ophold i Vester Husby.
Pbv.
Niels Sandgaard

