
Referat af generalforsamling VHGF 2020 
 

Generalforsamling afholdt lørdag d. 25. juli 2020 kl. 10.00 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 to bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og en revisor 

5. Indkomne forslag 

6. Eventuelt 

ad.3 Budget for det kommende år vil blive gennemgået i tilknytning til regnskabet 

ad. 4 Per Boje og Vibeke Hougaard er på valg. Begge er villige til genvalg. 
 Suppleanterne Marianne Blegvad og Jens Holck Christiansen er villige til genvalg. 

 Revisor Anna Marie Mejdahl er villig til genvalg. 

Ad. 5 Der er ikke indkommet forslag til behandling. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden 
i hænde senest den 15. juni, og de skal fremlægges af forslagsstilleren. 

 

Per Korsgaard bød velkommen til generalforsamlingen, hvor ca. 120 medlemmer var mødt frem. I 
denne forbindelse blev coronareglerne for afholdelse af generalforsamlingen gennemgået. 

1. Valg af dirigent 
a. bestyrelsen foreslog Erling Videbæk, hvilket blev godkendt af forsamlingen. 
b. Erling Videbæk konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt og dermed lovlig 

og beslutningsdygtig 
2. Per Korsgaard gennemgik sin beretning, som ligger på www.vhgf.dk under foreningen -

generalforsamlinger 
a. Poul Ulsøe, Kjærgaardvej 143, spørger vedr. Græm Kær: Hvad er fremtiden – 

mødeaktiviteter? Har ikke modtaget indkaldelse og har haft problemer med at 
komme på hjemmesiden. Vil gerne have mere info på hjemmesiden. 
Per Korsgaard: Der sker i realiteten intet. Kommunen har reduceret antal huse til 
udstykning til 67. Der er nedsat en procesgruppe med deltagelse af både lodsejere, 
Team Plan fra kommunen og Per Korsgaard og Per Boje fra vhgf. bestyrelse. Det 
sidste møde havde ingen dagsorden som sådan. Vi arbejder stadig ud fra det 
synspunkt, at der ikke skal bygges. Desuden mener Per Korsgaard, at det er op ad 
bakke for kommunen pga. lovgivning. 

http://www.vhgf.dk/


b. Niels Skovgaard, Svollingvej 90, foreslår, at man går ned ad Vandværksvej, hvor 
man kan se ud over det smukke Kær. Vedr. friholdelse af området omkring 
vandværket: Vhgf. siger 300 meter og vandværket 25? 
Knud Erik Jakobsen, vandværket, og Per Boje præciserer, at de 25 meter drejer sig 
om bebyggelse og de 300 meter drejer sig om miljømæssige hensyn. Dvs. at hvis 
der bygges, skal der kloakeres. 

c. Gunnar Greve, Vester Mosevej 44: Vedr. grøfter – hvem afholder udgiften? Hvem 
har bestilt opstilling af skiltene ude fra Klitvejen med henvisning til strandene? 
Bilisterne suser eksempelvis lige over Bækbyvej fra Grævlingevej til Gaffelbjergvej 
uden at overholde vigepligt. Synd med knopskydningen af skure, der bør skubbes til 
kommunen mht. inspektion 
Per Korsgaard: Turistforeningen har anmodet om opsætning af skilte. Vhgf har intet 
ansvar herfor. Vedr. trafikken kommer der sandsynligvis en ny lokalplan, der tager 
hensyn til dette. Vedr. skure ønsker Vhgf også, at det ser mere harmonisk ud. Nogle 
grøfter er grundejerens ansvar andre er kommunens. Per Korsgaard anser, at 
foreningen kan overtage det fulde ansvar, men det bliver dyrt. 

d. Connie Albrecht, Kjærgaardvej 17: Stierne er i sørgelig forfatning. Kommunen siger, 
at det er foreningens ansvar. 
Per Korsgaard: Ansvaret er grundejerens. 
Connie Albrecht beder om at få ført til referat, at ansvaret er grundejerens sammen 
med kommunen 

e. Niels Ladegaard, gaffelbjergvej 86, forslår chikaner på vejene. 30 km skiltene står 
for langt inde 
Per Korsgaard: Vedr. fartproblemet foreslår politiet opsætning af fotofælder. Vores 
kommunale kontaktperson, Lena Husted, forslår chikane. 
Støvbinderproblematikken skal forfølges. Der er netop lavet forsøg på et par af 
vejene med den støvbinder, som Ringkøbing-Skjern kommune bruger. En anden 
slags indeholder harpiks, som bliver indarbejdet i det øverste lag af grusvejen. 

3. Ivan Nygaard Jensen gennemgår regnskabet, som kan læses på www.vhgf.dk under 
foreningen – generalforsamlinger.  
Stadil Sparekasse er nu vores bankforbindelse, da den er billigst. Budgetforslag: stort set 
som tidligere – dog lille stigning; jokeren er Græm Kær og grøfterne. 
Per Korsgaard foreslår uændret kontingent. Foreningen har en del indestående, men der 
kan komme udgifter til advokatbistand ifb. med sagen Græm Kær – evt. ved EU domstol. 
Skulle det ikke blive aktuelt, kan man tage et kontingentfrit år. 

4. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor genvalgt. Ingen modforslag. 
5. Der er ikke indkommet forslag. 
6. eventuelt:  

a. Lis Ulsøe, Kjærgaardvej 44: Hvis ny lokalplan, hvordan får vi så besked? 
Per Korsgaard: alle skal selvfølgelig have besked 
Jes Chr. Jessen, Kjærgaardvej: Samtlige grundejere får besked via E-boks 

b. Lise Kristensen, Kjærgaardvej 25: Vedr. vindmøllepark Thor – hvad sker der? 
Per Korsgaard: Intet nyt 

c. Michael Mølgaard, Kjærgaardvej 67: Affaldssortering – er der nogen plan? 
Per Korsgaard: Det ved vi ikke 

http://www.vhgf.dk/


d. Jacob Hegstrup, Svollingvej 9: Vejen, der passerer Svollingvej 58, er spærret og der 
er lavet en ny sti, der er ufremkommelig. 
Per Korsgaard: Stien er midlertidig indtil byggeriet er færdigt. 

e. Vibeke Hougaard orienterer kort om arbejdet med ny hjemmeside og facebook 
gruppe samt om problemer med udsendelse af mail til medlemmerne. Alt skulle 
være i orden nu. 

f. Arne Aa, Kjærgaardvej 71, takker bestyrelsen for indsatsen 

Erling Videbæk takker forsamlingen og runder generalforsamlingen af. 

Per Korsgaard takker Erling Videbæk for indsatsen. Vejformændene bliver indbudt til frokost 
efterfølgende. 

 

Vibeke Hougaard    Erling Videbæk 

Sekretær/referent    Dirigent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


