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Referat af generalforsamling lørdag den 29. juli 2A17 kl. 10, i Multihallen,
Sdr. Nissum.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

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

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

5. Der er indkommet 3 forslag til behandling.

1. Det på sidste generalforsamling nedsatte skurudvalg har udarbejdet den udsendte indstilling. Bestyrelsen

foreslår, at generalforsamlingen tager stilling til de nedenanførte 2 punkter: a. Det forsøges af bestyrelsen

som det første, om det vil være muligt - henset til et dermed muligt kortere tidsforbrug - at søge

gennemført et tillæg til de eksisterende lokalplaner alene omhandlende skurforholdene jf. skurudvalgets
forslag. b. Er dette ikke muligt, da for det andet at sØBe gennemført en revideret lokalplan for hele området
indeholdende skurudvalgets forslag om skurforholdene i områdets 3 opdelinger tillige med de ændringer i

6vrigt, som en modernisering af lokalplanerne bør indeholde.

2. Kristian Stenild og Niels Sandgaard forelægger status for arbejdsgruppens arbejde vedr. naturpleje
herunder forslag om dækning af omkostninger til udgivelse af tryksag.

3. Bestyrelsen foreslår behandling af forhold angående grusbunken.

6. Eventuelt.

Ad.l Svend Erik Albertsen blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. Dirigenten indledte med at
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifØlge foreningens vedtægter.

Referent af generalforsamlingen Lars Hven Troelsen.

Ad.2. Formandens beretning kan læses i sin helhed på foreningens hjemmeside, herunder redegørelse for
hotellets drift og fremtid.
Foreningen har 725 medlemmer. Heraf er 75% tilmeldt med mailadresse, der muliggør tilsendelse af
nyhedsbreve og øvrige nyttige medlemsinformationer. Medlemmerne opfordres til at huske at indmelde

skift af mailadresse - og for de, der endnu ikke er tilmeldt, at det sker.

Kloaksagen er afsluttet efter 8 år, desværre gik dommen foreningen imod. Det er fortsat foreningens
holdning, at dommen er sket uden at der er taget hensyn til foreningens argumenter.

Grusbunken er nedlagt og punktet behandles efterfølgende.

Grupperne, dervaretager stier, grøftet og veje, er genoprettet.

Ny type stråtag af kunststof afprøves i området. Detaljer kan ses på hjemmesiden.
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Matrikulær udskillelse af Svollingvej er gennemf6rt af kommunen-

tngen brande iVHGF grundejerforenings område i år. Positivt at publikum er forsigtige i omgang med åben

itd.

Kommunen har oprettet og skiltet for en FKK (Freie K6rper Kultur = naturiststrand) strand i vores område.

Der er afsat 40 mil. i år til fibernet. Beløbet vurderes at være utilstrækkeligt. Husby Sogneforening arbejder

med sagen. Nærmere forklaring på hjemmesiden under OPLYNINGER.

Vindmøller i området. Der er nedlagt veto mod kæmpemøllerne fra Erhvervss§relsen og Ribe Stift.

Holstebro Kommune skrinlægger/ stiller sagen i bero.

Beretningen gav anledning til spørgsmål fra salen. Beboerne i Solgården var utilfredse med den

dispensation til erhverv, som Holstebro Kommune har bevilliget naboparcellen, og herunder VHGF rolle i

sagen.

Dette blev dog afuist af formanden. Der var kun indkommet en klage til kommunen, og VHGF var ikke

involveret i sagsbehandlingen på spørgsmålet.

Der var fortsat klager over lugtgener fra kloakpumpestationerne. Grundejerforeningen vil følge op på

sagen.

Der var udtrykt ønske om opsætning af flere skraldespande - eksempelvis i enden af Gaffelbjergvej og

andre steder i området, hvor der parkeres, og der er behov for at komme af med skrald.

Grundejerforeningen vilfølge op på sagen overfor Holstebro Kommune.

Efter spørgsmålsrunden blev beretningen godkendt.

Ad. 3. Kassereren gennemgik regnskabets poster og efter få opklarende spørgsmå|, blev regnskab og

budget vedtaget/godkendt af forsa mlingen.
Kontingentforslag fra bes§relsen på 400-dkr blev efter nogen debat vedtaget af forsamlingen.

Ad. 4.Følgende var på valg, Erling Videbæk og Erik Lundgaard, samt suppleanterne Per Korsgaard og

Henrik- Nygaard Pedersen og foreningens revisor Anna Marie Mejdahl'

Erling Videbæk ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen, efter indstilling fra bestyrelsen, blev Per

Korsgaard.

Erik Lundgaard blev genvalgt. Der var ligeledes genvalg til suppleant Henrik- Nygaard Pedersen'

Efter indstilling fra bestyrelsen blev Per Boje indvalgt som bestyrelsessuppleant.

Der var ligeledes genvalg til foreningens revisor Anna Marie Mejdahl'

Ad. 5. Der er indkommet 3 forslag til behandling.

Forslag 1. Der var stor ros fra forsamlingen til skurgruppens arbejde.

Efter en del debat afuiste forsamlingen forslag 1. a og 1-.b.

Det var forsamlingens ønske, at de gældende lokalplaner overholdes og håndhæves af Holstebro

Kommune.

Forslag 2. Projektet blev grundigt gennemgået af Niels Sandgaard, der ønskede grundejerforeningens

finansiering af enten en pjece eller en webudgave, på henholdsvis 3O.OO0-dkr eller 15.0O0-dkr. Trods

ansøgning til flere fonde, var det ikke lykkes at få positivt tilsagn om støtte.
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Forslaget blev diskuteret ivrigt af forsamlingen, og der henvistes til forslag om Naturpark Nissum fjord, som

Holstebro Kommune og Lemvig Kommune indgik i/ har iværksat - og andre i forsamlingen henviste til at de

anvisninger til beplantning, der indgik i Kristian Stenilds og Niels Sandgaards forslag, med lethed kunne

findes andre steder på internettet.
Med udgangspunkt i denne debat, besluttede forsamlingen, at den nyvalgte bestyrelse skulle bemyndiges

til at arbejde videre med og afgØre, en eventuel finansiering af projektet.

Forslag 3. På baggrund af klager fra grundejerne ved den gamle grusplads - og uberettiget brug af gruset på

stedet, har bestyrelsen besluttet at nedlægge pladsen og søge forsamlingens eventuelle accept af fortsat

grus til grundejerne og en ny placering af grusplads, for enden af Gaffelbjergvej, på den gamle grusplads på

stedet.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Ad.6 Generalforsamling i grundejerforeningen i 2018 er bestemt til 28.iuli kl. L0:fi1 i Multihallen i Sdr.

Nissum. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Erik Lundgaard udtrykte på forsamlingens og bestyrelsens vegne stor tak til den afgående formand for det

store arbejde, han i sin formandstid har lagt for foreningen. Forsamlingen kvitterede med stående applaus

for den afgående formand.

Herefter afsluttede dirigenten mødet og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Afgående formand Erling Videbæk takkede forsamlingen for dagens møde og på gensyn til næste års

generalforsamling.

OBS! REFERAT OG INFORMATION SENDES KUN TIL MAILADRESSER!
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