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 Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 29. juli 2017 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. Indkomne forslag. 

 
6. Eventuelt. 

 
Ad. 3.  Budget for det kommende år vil blive gennemgået i tilknytning til regnskabet. 
 
Ad. 4.  På valg er:   Bestyrelsesmedlemmer: Erik Lundgaard og Erling Videbæk 
  Suppleanter: Per Korsgaard og Henrik Nygaard-Pedersen 
  Revisor: Anna Marie Mejdahl.  
 
Ad 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 søge gennemført en revideret lokalplan for hele 
området indeholdende skurudvalgets forslag om skurforholdene i områdets 3 opdelinger tillige 
med de ændringer i øvrigt, 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. 

 
OBS! Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved en enkel frokost og indbyder suppleanter og 
formænd for vejlaugene i området til at deltage i frokosten. Her kan der udveksles synspunkter og erfaringer om 
Vester Husby. Tilmelding ved begyndelsen af generalforsamlingen.  
Oversigt med navn/mailadresse på kendte formænd for vejlaugene findes på www.vhgf.dk og bedes korrigeret, hvis 
der måtte være ændringer.  
 
OBS! INFORMATIONER og REFERATER SENDES KUN TIL MAILADRESSER! 
Hvis der er problemer med eller ændringer til din mailadresse, så kontakt vores Web-master:  Erling Videbæk Tlf.  

86 17 37 97, E-mail: erlingvidebaek@tdcadsl.dk  

Med venlig hilsen, god sommer og på gensyn  

Bestyrelsen 

PS. Da mange sommerhusejere gerne deltager i sommerfesten i Husby, kan det meddeles at festen i år holdes 

 fredag d. 21. juli.  
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