
Referat af Generalforsamlingen 

 

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 27. juli 2019 kl. 10.00 i 

Multihallen, Sdr. Nissum.   

 

Dagsorden:   

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.   

 

Holstebro kommune har via E-boks forestået denne indkaldelse.  

Bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmerne til at registrerer sig med relevante data - herunder e-mail 

adresser i foreningens kartotek. 

 

Per Korsgaard bød velkommen til generalforsamlingen, hvor ca. 175 medlemmer var mødt frem. 

Pkt. 1 valg af dirigent 

Per Korsgaard foreslog på vegne af bestyrelsen Erling Videbæk, tidligere formand for VHGF, som dirigent og 

forsamlingen bakkede op om dette. 

Erling Videbæk konstaterede at indkaldelsen til Generalforsamlingen var udsendt rettidigt via E-boks fra 

Holstebro Kommune og at Generalforsamlingen dermed var lovlig og beslutningsdygtig. 

Pkt. 2 Formandens beretning 

Erling Videbæk gav formanden ordet for beretningen. 

Beretningen kan læses på hjemmesiden under Generalforsamlinger. 

Lisbet Harder, Svollingvej 58, gjorde opmærksom på at det ikke var dem der havde gravet vejen op nord 

for nr. 58, så man ikke længere kan cykle og gå igennem. 

Gert Otkjær, Bækbyvej 113, Vandbeskyttelse må betyde noget i argumentationen mod udstykning, hvorfor 

rydder Holstebro Kommune ikke op i grøfterne og hvad med ønsket om en sti ved Bækbyvej? 



Per Korsgaard, Svarede Lisbeth Harder, at vi er klar over at det ikke er jer der har ødelagt vejen og at der 

følges op på det. 

Vandbeskyttelse/naturbeskyttelse indgår i argumentationen, oprydning i grøfterne er grundejernes opgave 

og cykelstien er med i drøftelserne om ajourføringen af lokalplanen, men det er ikke i gang endnu. Der er 

også snak om en cykelsti fra Vedersø til Hovvig og så kan man snart cykle fra Esbjerg til Thyborøn. 

Henning Frederiksen, Græmvej 61/71, lukning af Svollingvej ved nr. 58 har flyttet trafikken til 

Bækbyvej/Græmvej og det er vejen ikke beregnet til. 

Per Korsgaard, svarede at det nok ville jævne sig i fremtiden. 

Klaus Hage, Græmvej 65, spurgte hvad bestyrelsen havde talt med landmændene om og hvad 

landmændene ville i fremtiden. 

Per Korsgaard svarede at der ikke havde været en konkret dialog om løsningerne endnu og at Bestyrelsen 

ikke ved hvad landmændene vil, dialogen var fortrolig og foregik mellem Kommunen og de enkelte 

lodsejere, men vi afventer en åben dialog som Kommunen har lovet os ved flere lejligheder. 

Niels Sandgaard, Gaffelbjergvej 91, spurgte om hvad der sker med palisade hegnet på Vester Mosevej og 

at fortovet ved Øhusevej blokeres af parkerede biler? Det er fint at I kæmper for Græm Kjær som 

naturområde, men det må ikke springe i skov. 

Frede Dybkjær, Raketvejen 2, Holstebro Kommune er normalt gode til at planlægge så alle tages med i 

processen, så lad os få en fælles plan for sommerhuse i hele vestkystområdet. 

Per Korsgaard svarede at punkterne blev taget med i arbejdet med i ajourføring af Lokalplanen, samt at det 

er vigtigt at få hele kystområdet med i planlægningen, der kan være flere huse i Fjand området end 

Kommunen ønsker at flytte fra Ejsing inde ved Limfjorden. 

Suzi Abelgren, Græmvej 41, bad om at VHGF tog del i arbejdet med at styre udviklingen i udlejningsprofilen 

i området, der kommer alt for mange støjende unge i den nye torsdag til søndag udlejning, unge der flytter 

fra Blåvand og Løkken hertil fordi man der, har lagt en dæmper på dem. Det har været nødvendigt at 

kontakte politiet for at få lagt en dæmper på dem her også. Vi bør også lægge en folder op om adfærd, 

herunder brug af poser til efterladenskaber fra hunde, m.m. 

Per Korsgaard svarede at det vil Bestyrelsen tage med i en bredere snak med udlejerne og firmaerne. 

Anders Duelund, Gaffelbjergvej 80, Beskæring af træerne langs vejene løser sig selv når Sitka granerne dør 

og de er syge, hvad gør vi? 

Per Korsgaard svarede at vi selv måtte gøre noget, naturstyrelsen kan ikke komme og hjælpe os med 

løsningsforslag, vejene skal holdes farbare og vi skal have gjort noget ved problemet Sitkaerne, det er nok 

ikke alene et alderdomstegn. 

Bente Sepstrup, Vester Mosevej 74, der er alt for mange hunde ved badesøen og der er for mange uden 

snor i det hele taget. 

Per Korsgaard svarede at selv om hunden er menneskets bedste ven, så er der regler der skal efterleves, 

bedre skilte og folder om problemstillingen skal tages op. 

Lis Henriksen, Kjærgaardvej 43, vi skal have en bedre og løbende orientering om arbejdet med ajourføring 

af Lokalplanen. 



Per Korsgaard svarede at det vil komme op på hjemmesiden når først Kommunen tager fat om sagen, men 

der ikke sket noget endnu. 

Marianne Sonne, Havbjerge 19 det blev nævnt at der var fundet løsninger der gjorde at det støvede 

mindre når man kørte på grusveje, hvad er løsningen? 

Per Korsgaard svarede at spørgsmålet tages op med Holstebro kommune efter sommerferien, og at det 

ville blive lagt op på hjemmesiden. 

Dirigenten konstaterede, der ikke var flere, der ønskede ordet og kunne derefter med applaus fra 

forsamlingen erklære beretningen taget til efterretning.  

 

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

Erling Videbæk gav kassereren, Erik Lundgaard ordet for fremlæggelse af regnskabet. 

Regnskabet kan læses på hjemmesiden under Generalforsamlinger. 

Erik Lundgaard Gennemgik driftsregnskabet, med et årsresultat på kr. 137.196 og status med en 

egenkapital på kr. 379.681 og gav udtryk for et sundt og godt regnskab. Det blev samtid forslået at 

kontingentet blev fast holdt på kr. 400,00 endnu et år, Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. 

Poul Ulsøe, Kjærgaardvej 143, spurgte hvor stor en egenkapital bestyrelsen mener VHGF bør have? 

Niels Sandgaard, Gaffelbjergvej 91, spurgte om hvad ekstern assistance dækkede over? 

Per Korsgaard svarede at niveauet for egenkapitalen ikke var endelig fastlagt i Bestyrelsen, men det var 

relevant at se på det også i sammenhæng med en eventuel deltagelse i områdets naturvedligehold og 

udvikling. Ekstern assistance var en del af arbejdet med de foreslåede 

udstykningsplaner/naturgenopretning. 

I forlængelse af spørgsmålet om egenkapitalens størrelse kom flere forslag om deltagelse/medfinansiering i 

regulering af skadedyr/ukrudtsarter, herunder invasive arter, hvilket Bestyrelsen vil se nærmere på i 

fremtiden 

 

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

Erling Videbæk fremlagde forløbet omkring valg:  

På valg til Bestyrelsen er Per Korsgaard, Bækbyvej 124 og Erik Lundgaard, Græmvej 17 

Henrik Nygaard, Svollingvej 40, ønsker at træde ud af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde, suppleant 

Vibeke Hougaard, Gaffelbjergvej 27, indtræder i bestyrelsen. 

Per Korsgaard Bækbyvej 124, modtager genvalg, Generalforsamlingen tilsluttede sig dette, der var ikke 

andre forslag. 

Erik Lundgaard, Græmvej 17, ønsker at udtræde af bestyrelsen efter en mangeårig indsats, Bestyrelsen 

forslår Ivan Nygaard Jensen, Svollingvej 17, Generalforsamlingen tilsluttede sig dette, der var ikke andre 

forslag. 



Suzi Abelgren, Græmvej 41, nævnte at man skulle være opmærksom på kønsfordelingen, når der tænkes 

på nye forslag til bestyrelsen. 

Til valg som suppleanter var der brug for to forslag: 

Marianne Blegvad, Gaffelbjergvej 27 og Jens Holck Christiansen, Raketvejen 15A, blev foreslået af 

bestyrelsen, Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. 

 

Til revisor var forslaget fra bestyrelsen, at: 

Anne Marie Mejdahl, Græmvej 7, blev genvalgt, Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. 

 

Pkt. 5 Indkomne forslag 

Niels Sandgård, Gaffelbjergvej 91, havde sendt et forslag rettidigt, der ikke var registreret, Erling Videbæk 

konkluderede at forslaget skulle fremlægges til drøftelse, men at en eventuel efterfølgende beslutning ikke 

burde træffes, da forslaget ikke havde været udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, 

og at medlemmerne derfor ikke havde haft mulighed for på forhånd at vurdere forslaget. - Dette forløb 

som anført. 

VHGF har ansvaret for ca. 34 km. Grøfter i forbindelse med sikring af grundvandsstanden, det er ikke helt så 

relevant længere efter at området er kloakeret, grøfterne er vores og derfor bestemmer vi, forslaget er 

derfor: 

Der bør nedsættes en arbejdsgruppe der gennemgår afvandingssystemet og fremlægger et forslag til 

forenkling/billiggørelse af vedligeholdet af grøfterne. 

Niels Skovgaard, Svollingvej 90, hvis afvandingen stopper, vil der være flere huse hvor der vil komme til at 

stå vand på grundene, så det kan man ikke.  

Per Korsgaard konkluderede at punktet skulle tages op i bestyrelsen. Det er relevant at se på forslaget og 

inddrage både lokale og eksterne eksperter i drøftelsen. Som nævnt er det ikke et isoleret problem, men en 

del af den samlede afvanding af området med forskellige effekter på interessenterne og det skal behandles 

grundigt, inden der gennemføres ændringer, som kan være meget relevante. 

 

Pkt. 6 Eventuelt 

Niels Sandgaard, Gaffelbjergvej 91, orienterede om Vesterhavsklyngens aktiviteter og opfordrede til at 

tage en folder med hjem, og i øvrigt følge med på hjemmesiden og deltage i aktiviteterne. 

Han opfordrede endvidere til at tage folderen om områdets historie med hjem og huske at købe en ny 

branddasker, der fungerer. 

Fini Mortensen, Gaffelbjergvej 1, beskrev de fortsatte problemer med lugt fra nogle af kloakbrøndene ved 

Gaffelbjergvej, Kærgårdvej og Svollingvej og pegede på de økonomiske konsekvenser det har for mindst 10-

12 huse ved et fremtidigt salg. 



Retten har givet os medhold i problemet, men Vest forsyningen gør ikke noget ved det, der er snart gået tre 

år uden der er sket noget. 

Vi er nød til at mødes og gøre noget, skriv til Formanden, så vi kan mødes for at lave en plan for at påvirke 

myndighederne. 

Jørgen Schmidt, Vester Mosevej 70, det lugter også i vort område. 

Jørn Dinesen, Svollingvej 27, beskrev de stigende problemer med sygdom i Sitka granerne, vi bør gøre 

noget og Hede Danmark vil gerne hjælpe men det er dyrt at gøre det enkeltvis, lad os derfor gå sammen, 

ring til mobil nr. 21973040 hvis I er interesserede i at gå med. 

Arne Aa, Kjærgaardvej 71, Det kan være dyrt at fjerne lugt, så vi skal gå sammen og lægge et fælles pres. 

Ryd op på grundene og fjern brandfællerne (kvasbunkerne) en fælles indsats med en flishugger er billig.  

Vi bliver ældre, så vi kunne måske bruge lidt af egenkapitalen på ”trapper” til stranden. 

 

Afslutning 

Per Korsgaard afsluttede dagen med en tak til Erling Videbæk for god ledelse af Generalforsamlingen. 

En opfordring til at deltagerne tjekkede vejformandslisten og skrive sig på hvis man havde lyst til at tage en 

tjans, hvor der manglede en formand. 

En særlig tak til Erik Lundgaard for en mangeårig indsats i bestyrelsen for VHGF og en tak til Henrik Nygaard 

for et kort bidrag i VHGF 

 

Referent Henrik Nygaard    Dirigent Erling Videbæk 

 

 


