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Referat af seneralforsamline !ørdae den 28. iuli 2018 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. lndkomne forslag

6. Eventuelt.

Lena Husted fra Holstebro Kommune indledte årets generalforsamling med at give en generel orientering
om veje og stier i området.

Vej og stibredder blev præciseret og skal til en hver tid følge de givne regler for bredde (+m) og højde
(2,75 m). Stierne og veje skal vedligeholdes under ledelse af vejformænd eller af de enkelte grundejere.
Kommunen har tilsynspligt på vejene og kan pålægge lodsejerne at gennemføre den nødvendige
vejvedligeholdelse og klipning af bevoksning langs veje og stier. I det omfang dette ikke udføres af
grundejerne, vil det blive udført af kommunen på regning. Retningslinjerne kan ses på kommunens og
grundejerforeningens hjemmesider.

Der var spørgsmål fra salen vedr. rensning af grøfter. Kommunen vil se på dette og vende tilbage med et
svar til VHGF. Der var ligeledes et spørgsmål om skiltning ved den nye legeplads. Kommunen vil efter
sommerferien gennemgå skiltningen i hele vores område. Der var ønske fra enkelte i salen til sti langs med
Bækbyvej, for herved at forbedre trafiksikkerheden, eventuelt med bygning af chikaner. Spørgsmålet vil
blive vurderet i samarbejde mellem kommunen og grundejerforeningen.

Per Korsgaard afsluttede med at takke Holstebro Kommune, Lena Husted for en god og grundig
gennemgang.
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Ad.1 Svend Erik Albrechtsen 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

områdets status og fremtid. Et kort ekstrakt af hovedpunkterne ifølge nedenstående.

Der var en generel opfordring til at der vælges vejformænd på alle de vejstrækninger, hvor der endnu ikke

er valgt en sådan. Henvendelse til formanden.

Lugtgener er stadig et issue. Grundejerforeningen følger udviklingen og kontakter de ansvarlige, hvis der

kommer gener med lugt.

Fibernet er lagt ud - og det virker rigtigt godt'

Holstebro Kommune har lagt op til at der skrives en ny lokalplan for området. Bestyrelsen vil indgå i dette

arbejde. Det blev understreget, at bestyrelsen vil arbejde for at opretholde områdets unikke status og

værdier.

Foreningen har 725 medlemmer. Heraf er ca.}oo/otilmeldt 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.

Der var flere spørgsmål og kommentarer til formandens beretningen fra forsamlingen' Disse gik alle på at

der skulle kæmpes for at bevare områdets unikke og smukke karakter. Efter denne debat blev formandens

beretning taget til efterretning af forsamlingen.

Det skal bemærkes, at formanden og den nye bestyrelse vil arbejde for at fremme de ønsker der fremkom

fra forsamlingen.

Ad.3 Kassereren gennemgik regnskabets poster. Herefter blev regnskab og budget vedtaget/godkendt af

forsamlingen. Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside'

Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på 400-dkr, hvilket blev vedtaget af forsamlingen.

Der var kun ganske få sp6rgsmål til regnskabet. Her kan nævnes, at der blev spurgt til telefongodtgørelse på

3000-dkr. i regnskabet. Det blev aftalt, at kassereren fremadrettet skulle skrive det som godtgørelse for

forbrug af telefon, print, toner og internetforbindelse, så det fremgår utvetydigt i regnskabet'

Ad.4 Følgende var på valg, Bent Aagaard og Lars Hven Troelsen, samt suppleanterne Henrik Nygaard

petersen og Per Boje og foreningens revisor Anna Marie Mejdahl.

Bent Aagaard og Lars Hven Troelsen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen, efter indstilling, Henrik

Nygaard petersen og per Boje. Der var genvalg til foreningens revisor Anna Marie Mejdahl.

Nyvalgt som suppleanter blev lvar Nygaard Jensen og vibeke Hougaard'

Alle de nyvalgte ønskes tillykke med valget.



Ad.5 Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen fra medlemmerne indenfor

tidsfristen.

Ad.6 Niels Sandgaard, Gaffelbjergvej forespurgte om der ville blive iværksat initiativer til at få alle de

medlemmer tilbage, der havde forladt foreningen pga. af kloaksagen'

Derudover fortalte Niels Sandgaard om et ulovligt opført plankeværk på Vester Mosevej. Formanden

bedyrede, at man ville se på sagen. Henning Nielsen fra Bækbyvej nævnte at overmåde drikkeri og støj i

området er blevet et stort problem, specielt i juni måned. Denne sag vil bestyrelsen nævne overfor

Turistforeningen og efterfølgende overfor kommunen, som tilsynsmyndighed i området, med henblik på en

løsning. Der var fra forsamlingen stor tak for bestyrelsens store arbejde for foreningen'

Afslutningsvis takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden

Herefter sluttede formanden med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer Bent Aagaard og Lars Hven

Troelsen for indsatsen med gode flasker vin og chokolade.

Forsamlingen blev opfordret til at slå et kryds i kalenderen til næste års generalforsamling lørdag d. 27. iuli

2019 kl. 10:00 i Multihallen i Sdr. Nissum.
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Dirigent Svend Erik Albrechtsen
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