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Kære medlem.    Vester Husby 20092011 

 

 

 

Hermed referat fra vores generalforsamling. Også budgettet er vedlagt. Vi føler os dog ikke bundet af at 

skulle bruge budgettet! Det er vores bedste skøn. 

 

Tak for deltagelse i vores bestræbelser på at opretholde et unikt feriehusområde. Det er vanskeligt. Der er 

mange små og større sager, hvor vi drøfter forholdene med kommunen for at få forståelse for vores 

interesser og for at få accept for trufne beslutninger.  

 

Væsentligst er selvfølgelig vores arbejde for at undgå en unødvendig og uønsket kloakering.  Vi har intet nyt 

i sagen efter høringsfasens afslutning. Dog har vi refereret vores holdning fra generalforsamlingen i avisen 

og vi har opfordret politikere personligt til at udvise sund fornuft! Det har vi heller ingen respons på. Det 

bliver spændende at modtage svar på indsigelserne og de stillede spørgsmål! 

 

Vi har vores Byplanvedtægter og vores egne foreningsvedtægter, som de fleste respekterer. I Vedersø Klit 

har man lignende vedtægter og også der bestræber man sig på, at de overholdes. Det forventer vi, at man 

gør. Naturligvis. Også der er der fra Beredskabschefen kraftig påtale af de oplagte visne grene, der danner 

brandlunter. Vil man ikke godt være så venlig at fjerne dem! (Ved det nye stiforløb af sti I-L er det allerede 

sket på væsentlige dele – tak. Og undskyld – men det ser da pænere ud end affaldsgrene.) 

 

    

 

 

Mailadresse: Det ville koste ca. 5000 kr. at sende instruktionen med ud nu. Derfor undlader vi det.  

Men det er meget nemt at oprette sin mailadresse via vores hjemmeside: www.vhgf.dk. 

Gå blot ind på fanebladet ”Medlemskartotek” og følg anvisningen for ”opret nyt medlem”.  

 

Gør det og gør det straks inden det glider ud i glemsel! 

Måske virker det umiddelbart lidt omstændeligt, men det er faktisk temmelig selvinstruerende, så gå blot i 

gang. Og alle dine personlige data behøver vi jo ikke. Blot navn og adresser på feriehus og hjem. 

 

 

Alle andre forhold fra generalforsamlingen er sat i værk, omend ikke gennemført. 

 

Hvis der er spørgsmål eller såvel saglig som personlig utilfredshed, er man velkommen til at henvende sig til 

bestyrelsen herom.  

 

Med venlig hilsen 

 
Niels Sandgaard 

pbv. 


