
Referat af generalforsamlingen lørdag d. 23. juli 2016 kl. 10.00 i
Multihallen, Sdr. Nissum.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Svend Erik Atbrechtsen blev enstemmigt vatgt tit dirigent.

Di ri genten konstaterede, at generalforsamti ngen var tovti gt i ndkatdt li ndvarstet.

Herefter overgav dirigenten ordet tit formanden, der indtedte med en vetkomst til årets
generatforsamting og at forsamtingen godkendte bestyretsens fors[ag tit at vælge 3
stemmetæltere tit funktionen, såfremt der vitle blive begæret en skrifttig afstemning.

2. Formandens beretning

Formanden ønskede de mange ny sommerhusejere vetkommen tit området og
præciserede, at det er vigtigt at atle får meddett foreningen deres maitadresse.

Formandens beretning vil sin hethed komme på hjemmesiden.

Atte opfordres tit at hotde sig ajour på foreningens hjemmeside, om de forhotd der rører
sig i vort område.

Spørgsmåt fra salen:

P.E. Larsen, Øhusevej 16: Hvor mange har fået instalteret pumpebrønde, og hvem har
betatt dem? Svar: Der er fra Vestforsyning A/5 side betatt og opstittet 4 pumpebrønde tit 4
ejendomme i det nordtige område af Raketvejen.

Når sketbrønden sat, er det grundejerens probtem at servicere denne. Att uden for
sketbrønden er Vestforsyning A/5 problem, og som dermed ska[ betate ved funktionssvigt.
Ktaus Møtter, Svollingvej 28: Har kommunen betatt de 4 pumpebrønde?

Svar: Vestforsyning A/S har opstittet og betatt.

Jan Juht Larsen, Svovtingen 95: Forespurgte vedr. Havmøtteparken Vesterhav Nord og

Vesterhav Syd om grundejerforeningen har tænkt sig at gøre indsigelse og tage stitting tit
WM redegøretsen for meltemzonen? Disse møtler står så de kan ses, da de står 15 km fra
stranden. Foreningen opfordres tit at tage stitting tiI denne visuetle forurening. Spørgeren
fortangte, at foreningen går ind i dette.

Svar: Formanden meddette, at bestyrelsen ikke på foreningens vegne har kunnet
intervenere i dette uden medtemmernes godkendetse. Bestyretsen var dog ganske enige i
spørgerens modstand, og fik bemyndigetse af forsamtingen tit at gå imod denne
opsætning.

Hotger Bigum, Bækbyvej 107: Opfordrede bestyretsen at passe på vores penge.



Ticrben Laursen, Gaffetbjergvej 50: Udtrykte sin utitfredshed med håndtering af
ktoaksagen og bad om, at foreningen brugte ftere kræfter på den endetige
imptementering. Fotmer Tarpgaard, Kærgaardvej 58 meddette,
at der i ftere titfætde må betates for at komme af med den producerede grønne
vindmøttestrøm.

Boris Nietsen, Svottingvej: Hvor mange er der pt. titstuttet det offenttige ktoaksystem?

Svar: Formanden mente, at der var titstuttet ca. 200 - 300.

Herefter tog forsamtingen formandens beretning til efterretning med apptaus.

I titknytning tit beretningen gav Niets Sandgaard føtgende redegøretse vedr. grøfter, veje
og stier:

totit indtryk er; at VKA har eftertadt veje og stikveje i bedre stand end de var tidtigere.

Foreningens grus bruges ftittigt - husk at det kun er tit udbedring.

Noterede mangler ved grøfter udføres her i efteråret.

Titstopning af rør skytdes ofte btade og grene, som man setv bedes fjerne, lige som
overhængende træer og buske. Det er bittigere end omkostningerne ved maskinet
fjernelse.

Dog er nogle gennemføringer for snævre, så disse udskifter vi efterhånden. lkke atte
grøfter indgår i foreningens grøftesystem og disse øvrige kan vi derfor ikke ændre på

etter rense op. Der var nogte steder desværre store problemer i vinter med den megen
nedbør. Vi undgå r rørf ønnger; da de er dyrere at rense end grøfter. Oprensning er
koordineret med kommunen, og både de og vi er tilfredse.

(Jeg har forestået en biotogisk måting af vandkvatiteten i Vestre Landkanal om 5 år for at
se om ktoakeringen har hjutpet? - det [o man ad, men jeg mente det nu alvortigt).

Takket være arbejdsgruppen for stier, er de nu titgængetige. Jeg er dog i gang med nogle
piktogrammer og ktipning på strategiske steder: Stierne benyttes af mange til stor gtæde.
Det er et enestående system! Nogte forsøger at cykte på ktitten ved Svottingvej 81. Det er
ikke hensigtsmæssigt, da det ødetægger ktitten. Der er oveni købet opsat piktogrammer
med forbud! For at skåne ktitten opsættes der trin, Lig ned dem man bruger i skoven.
Godkendt af Naturstyretsen, da det er et 5 3 område.

Sammen med HK, VE, VKA og ingeniør, har jeg dettaget i 5 vej syn, for herved at skåne os

for et fremtrædende syn af pumpestationer og huspumper. Vi har travet mange
kitometer, og især i de åbne områder opnået rimetige ptaceringer, som de fleste også har
godtaget.

Som ekstra information kan jeg optyse, at Vester Husby indgår i "projekt Naturpark
Nissum Fjord". Jeg dettog i et borgermøde herom og der var btandt lodsejerne positiv



indstitting - stort set. Desuden har Husby Sogneforening indrettet et picnicområde
nordvest for skovfogedboligen, med gritt, overdækket bænkebord og sø. Dertit et titte
bitte museum i "Koglehuset" for ptantørarbejdet.

Det er et godt til,bud, som må bruges.

Afstutningsvis opfordrede Niets tit at de, der mangter pjecen om vort område, kan
henvende sig tit ham og få pjecen udteveret.

Henvendetser er vetkomne!

Formanden for Vedersø Hotel Støtteforening fortalte om foreningen og opfordrede ti[, at
alle os, der bor i området, bruger hotetlet og dets facititeter.

Fremtiden uden for sæsonen vil btive en udfordring og atle opfordres til at komme med
forslag tit brugen af hotetlet.

Hotger Bigum, Bækbyvej 107 forespurgte om hvem, der er ejer og hvem, der får
støttekroner.

Svar: Ejeren hedder Kim Krutt Jørgensen, og støttekroner titgår ejeren.

Morten Nietsen, Svottingvej 57 forespurgte om, hvad der er meningen med til satg-skitt?

Svar: Henrik Nietsen, Svottingvej 47 fortatte, at salget ikke er aktivt men at det er en
gammel annonce.

Morten Nielsen, Svotlingvej 57 spurgte om booking af værelser?

Svar: lføtge Henrik Nielsen, Svottingvei 47 er dette nu mutigt.

Der var ftere i forsamtingen der varmt støttede op om hoteltet

Herefter redegjorde foreningens advokat Jes Andersen for status i ktoaksagen. Hvorfor er
der en generet utitfredshed med myndighedernes håndtering af sagen - og hvorfor btiver
vi ved med at tabe i retssatene?

Mange af de argumente6 der er fremf ørtfra medtemmer og bestyretse, er ikke indgået i

afgøretserne.

Der var forståetse for, at der var en vis "metattræthed" i medtemskredsen.

Budgetoverskridetser og håndtering af sagen har forantediget, at Hotstebro Kommune har
hyret endnu en advokat, fra firmaet Lett, til at hjætpe kommunen og Vestforsyning AlSt
den kommende retssag mod Hotstebro Kommune.

Retssagen er berammet i Vestre Landsret til 7.- 3. november dette år.

Hotger Bigum, Bækbyve) 107 spurgte, hvorfor ens retsbevidsthed såtedes bliver sat på
prøve og at mangtende stittingtagen tit optysninger præger afgørelsen i retssatene?

Hvad sker der hvis vi vinder sagen? Skat att reetabteres, etler får vi bare "håneretten"?



Svar: Jes Andersen meddelte, at der ikke fjernes rør eller instattationer, hvis vi vinder
sagen. Men Kommunatbestyretsen skal så tage potitisk stitting tiI sagen igen, og med de
nye aspekter, som dette måtte aff øde - og hvitke konsekvenseri det ska[ have for
brugerne.

P.E. Larsen, Sotgården med 8 tejtigheder og et samlet forbrug på 65 - 70 m3 vand fortatte,
at de har skuttet betate kr. 238.000 for deres stik, hvorimod et atmindetig poot hus koster
36.000. Denne sag er indklaget tit ankestyretsen.

Fra saten btev der givet udtryk fo6 at hele kloaksagen var et potitisk morads.

Ragnhitd lbsen, Svottingvej 7 var utitfreds med, at der ikke var mikrofon tit atte indtæg.
Dette bektagede dirigenten.

Fra saten btev der forespurgt, om advokaten har givet udtryk over for bestyrelsen om

mutigheden fori at vi kan vinde sagen. Dette bekræftede advokat Jes Andersen.

3. Revideret regnskab til godkendelse - samt godkendelse af kontingent for det
kommende år.

Kassereren gennemgik regnskabet.

Budget og regnskab kan ses på hjemmesiden.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Gregers Johansen, Svotlingvej 66, forespurgte om budget for det kommende år?

Budget for det kommende år btev gennemgået af formanden. "Worst case" situationen
går på et kontingent på kr. 700 for det kommende år. Hvis vi vinder, er situationen
betydetig mere gunstig og et kontingent herefter viI nok kunne viere ca. kr.400.

Hotger Bigum, Bækbyvej 107 ønskede en pr€pcisering af budget konsekvenser.

Ole, Kærgaardvej fortatte, at de hvert andet år har haft problemer med deres ktoak.
Efter titslutning har de ikke haft problemer.

Formanden foreviste en oversigt over de sidste 8 års kontingenter, endvidere også hvad

de samtede udgifter for hver ejendom vedr. ktoakeringssagen har andraget / kan andrage.

Jette Pedersen, Havbjerge 14 ønskede en afstemning, om at retssagen skat føres til ende
e[[er stoppes.

Svar: Formanden svarede, at det var anbefalesværdigt at sagen føres tit ende.



Finn Ebenhecht, Raketvejen 19 anbefatede, at sagen btiver ført tit ende.

Kontingentet fastsættes årtigt til 700'dkr.

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor.

Bent Aagaard og Lars Hven Troelsen btev genvatgt tit bestyretsen.

Per Korsgaard genvalgt som suppleant.

Henrik Nygaard-Pedersen, Svottingvej 40 btev nyvatgt suppteant til bestyretsen.

Anna Marie Mejdaht blev genvatgt som revisor.

5. lndkomne forslag

Forslag fra bestyretsen:

Bent Aagaard redegjorde for forstaget om nedsættetse af en skurarbejdsgruppe med

opgave at finde en fornuftig tøsning på den verserende problematik med skure i området
i retation tit byggevedtægterne fra medio 1960-erne.

Hotger Bigum, Bækbyve j 1A7 var imod en ny skurgruppe.

Per Boje, Raketvejen 5 udtatte, at regterne er gode og bare skal føtges.

Forsamtingen godkendte, at der nedsættes en sådan gruppe, der skal afgive rapport til
næste års generatforsamting.

Føtgende indgår i gruppen:

Morten Riis, Kjærgaardvej 35, e-mait: riis@vittumsensbotighus.dk

Henrik Nygaard-Pedersen, Svottingvej 40, e-mai[: gterskov@mait.dk

Arne Aa, Kærgaardvej 71, e-mait: AM@KM.DK

Per Boje, Raketvejen 5, e-mait: boje@sdu.dk

Gruppen samordner setv og bestemmer setv deres mødefrekvens og mødedage. Deres

arbejde forventes at udmunde i et forstag tit det kommende års generalforsamting.



Forslag fra Kristian Stenitd og Niets Sandgaard:

Kristian Stenitd og Niets Sandgaards forstag btev godkendt, og bestyrelsen fik
forsamtingens godkendetse tit at støtte projektet. Der vit dog iføtge Niets Sandgaard ikke
komme udgifter før om et år.

6. Eventuelt

Der var intet tit dette punktl

Herefter afstuttede dirigenten sit virke, og takkede forsamtingen for god ro og orden
under mødet.

Afstutningsvis takkede formanden dirigenten for god og kompetent mødetedelse og

ønskede forsamtingen på gensyn til generatforsamtingens i 2017 .

do" fu;r^*(*'L"n
Dirigent Svend Erik Atbrechtsen
Lars Hven Troetsen

Referent/sekretær


