Vester Husby Grundejerforening

www.vhgf.dk

Formand Erling Videbæk,
Græmvej 15, Vester Husby
6990 Ulfborg

Tlf. 86173797
E-mail:erlingvidebaek@tdcadsl.dk

OBS: Bemærk mødestedet !!

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 25. juli 2015 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. 2.

I lighed med sidste år vil advokat Jes Andersen i tilslutning til formandsberetningen
fremlægge den aktuelle juridiske bedømmelse af retssagerne mod Holstebro
Kommune og Vestforsyning A/S.

Ad. 3.

Budget for det kommende år vil blive gennemgået i tilknytning til regnskabet.

Ad. 4.

Efter Mogens Dam Kristensens pludselige død i marts d.å. er suppleant Erik
Lundgaard efter bestyrelsens beslutning indtrådt i bestyrelsen.
Mogens Dam Kristensen ville have været på valg.
Erling Videbæk er på valg, men er villig til genvalg.
Suppleant Folmer Tarpgaard er villig til genvalg, og der skal således vælges en
yderligere suppleant.
Anna Marie Mejdahl er villig til genvalg som revisor.

Ad 5.

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

OBS! Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved en enkel frokost og indbyder
suppleanter, og formændene for vejlaugene i området til at deltage i frokosten. Her kan der
udveksles synspunkter og erfaringer om Vester Husby. Tilmelding ved begyndelsen af samlingen.
Oversigt med navn/mailadresse på kendte formænd for vejlaugene fremstår på www.vhgf.dk og
bedes korrigeret, hvis der måtte være ændringer.
OBS! REFERAT OG INFORMATION SENDES KUN TIL MAILADRESSER!
Hvis der er problemer med eller ændringer til din mailadresse, så kontakt vores Web-master:
Erling Videbæk Tlf. 86173797, E-mail: erlingvidebaek@tdcadsl.dk
Med venlig hilsen, på gensyn og god sommer
Bestyrelsen
PS. Nye ejere, der ønsker pjecen om ”Byplanvedtægterne for Vester Husby”, kan afhente den
hos Niels Sandgaard, Gaffelbjergvej 91. Pjecen beskriver, hvorledes områdets vedtægter
blev til.
Da mange sommerhusejere gerne deltager i sommerfesten i Husby, kan det meddeles at
festen i år holdes fredag d. 17. juli.

