
 

 

Vester Husby 3. august 2022 

Referat af generalforsamling afholdt lørdag d. 30. juli 2022 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 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. 

Det nuværende kontingent på kr. 400 søges fastholdt, da vi må forvente flere 
omkostninger til vedligeholdelse af området. 

Ad. 4. Bestyrelsesmedlemmerne Vibeke Kyllesbæk Hougaard og Per Boje er på valg og 
modtager genvalg. 

 Suppleanterne Marianne Blegvad og Jens Holck-Christiansen er på valg og modtager 
genvalg. 

 Revisor Anne Marie Mejdahl er på valg og modtager genvalg. 

 

Formand Per Korsgaard, Bækbyvej 124, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor ca. 
150 medlemmer var mødt frem 

1. Valg af dirigent 

a. Erling Videbæk blev valgt. 

b. Erling Videbæk konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt og 

generalforsamlingen dermed lovlig og beslutningsdygtig. 

 

2. Per Korsgaard, Bækbyvej 124, gennemgik sin formandsberetning, som ligger på 

www.vhgf.dk under menuen foreningen – generalforsamlinger. 

  
a. Gert Otkjær, Bækbyvej 113: 

• Ladestandere er ikke vhgf opgave men grundejerens. 
• Hastighed: husk at alle skilte skal godkendes af kommunen. 

Søg i stedet kommunen om at blive zone 30 område. Dermed 
er skilte kommunens opgave. 

b. Bente Signe Høyer, Græmvej 63: 



 

• Vedr. nye retningslinjer: adfærd udendørs burde beskrives – 
der er meget larm (musik etc.) 

c. Klaus Møller, Svollingvej 28: 
• Har kommunen besluttet at Græm Kær skal bebygges? 

d. Per Korsgaard, Bækbyvej 124: 
• Ladestandere ikke besluttet i bestyrelsen – kun en 

overvejelse. 
• God ide med zone 30 – lige nu opstiller vi kun piktogrammer. 
• Støvgener: har spurgt kommunen, om anden type vejgrus 

kunne dæmpe støv, hvilket benægtes. 
• Byplanen ikke nutidig. 
• Larm og musik udendørs: klag til udlejningsbureauerne. I 

2020 havde vi et lignende problem, og vi tog kontakt til både 
politiet og udlejningsbureauerne, der alle tilbød at hjælpe ved 
støjproblemer. 

• Kommunen har vistnok ikke skrinlagt byggeplan Græm Kær; 
vi ved ikke, hvor meget der arbejdes med sagen. Kommunen 
virker lige nu ikke så udfarende. 

e. Frederik Strandbygaard, Raketvejen 15A: 
• Kan vhgf få indsigt i kommunens planer? 
• Støv: nogle steder i Sverige og Norge virker grusvejene 

vandet – evt. med salt. 
f. Per Korsgaard, Bækbyvej 124: 

• Vi søger løbende aktindsigt men offentliggør ikke noget pga 
persondataloven. 

• Måske bruges andet grus i Sverige og Norge? For at skåne 
miljøet, salter vi ikke. Dustex (harpiks), som vi afprøvede 
sidste år, gav meget skorpede og ujævne veje. 

g. Marianne Sommer, Havbjerge 19: 
• Indhegnede afgræssende dyr: hvis dyrene sulter, slås de 

h. Annemarie Ræbild, Kjærgaardvej 133: 
• Spørger på vegne af nabo – byggede hus med frit udsyn til 

det åbne land. Nu tager høje træer udsigten. Er det tilladt at 
plante? 

i. Per Korsgaard, Bækbyvej 124: 
• Der holdes opsyn med de indhegnede dyr, og det sikres, at de 

ikke sulter. 
• Plantning af træer på privat grund ved Kjærgaardvej 133 er 

OK. Område 1.2 
j. Nils Sandgaard, Gaffelbjergvej 91: 

• Fjerner selv nye træer på egen grund i område 1.1. 
Diversiteten meget fin. 

• I Fjand er opstillet ”vis hensyn skilte”. Hjælper ang. 
• Græm Kær: køb området. Kommunen har opbakning i 

Holstebro. Fint med samarbejde med lodsejerne. Tror, at 



 

kommunen ønsker at følge de gamle hensigter med området. 
Frygter, at developere vil opkøbe området. 

k. Niels Ladegaard, Gaffelbjergvej 86: 
• Bump på vejene som i Fjand virker iflg. entreprenøren fint. 

Det er stadig muligt let at vedligeholde vejene. 
l. Per Korsgaard, Bækbyvej 124: 

• Tak til Sandgaard – vi arbejder den rigtige vej. 
• Bump kunne være en løsning. 

m. Knud Erik Jacobsen, Bækbyvej 1: 
• vedligeholder de private veje – bump vanskeliggør 

vedligeholdelse. Find anden løsning. 
n. Birgitte Troelsen, Raketvejen 33: 

• beder om at vejre stemning for ladestandere. 
o. Per Korsgaard, Bækbyvej 124: 

• Tak til Knud Erik. 
• Stemning for ladestandere ikke vejret. 

p. Vibeke Bjerregaard, Svollingvej 107: 
• God ide med private ladestik. Hvis vi skal opsætte 

ladestandere, får et firma monopol. Frygter, at 
strømforsyningen ikke rækker. Vhgf bør tage stilling til dette. 

q. Per Korsgaard, Bækbyvej 124: 
• RAH vurderer og sætter ind efter behov. 

r. Annemarie Ræbild, Kjærgaardvej 133: 
• Brug pengene på at hyre en landskabsarkitekt. 

s. Erik Jylling, Gaffelbjergvej 90: 
• Det bør være kollektiv forpligtelse at vedligeholde/dræne de 

åbne og lukkede grøfter. 
t. Bjørn Albinus, Raketvejen 1: 

• Brug ikke pengene på landskabsarkitekt nu. Brug dem hellere 
på at fortsætte den nuværende linje (juridisk og politisk spor). 

u. Niels Sandgaard, Gaffelbjergvej 91: 
• til Albinus: det er manipulation. Man bør kun bruge det 

politiske spor. 
v. Bjørn Albinus, Raketvejen 1: 

• til Sandgaard: fastholder mening om de to spor. 
w. Per Korsgaard, Bækbyvej 124: 

• Glad for diskussionerne på generalforsamlingen.  

Formandens beretning er taget til efterretning. 

 

3. Ivan Nygaard, Svollingvej 17: Gennemgår regnskabet og budgettet på en skærmvenlig 

version (uden decimaler).  

a. Niels Sandgaard, Gaffelbjergvej 91: 

• Hvad dækker administrations- og udstyrsudgifter over? 



 

b. Per Korsgaard, Bækbyvej 124: 

• Support til opgradering af hjemmeside (sikkerhed etc.) 

• Dustex meget dyrt. 

• Udgifter til vedligehold af grøfter kan ikke bestemmes. 

• Storindkøb af branddaskere. 

• Konsulentbistand – advokat. 

• Bestyrelsen har været ude at spise. 

Kontingentet fastlægges til kr. 400 og regnskabet godkendes. 

 

4. Alle på valg genvælges. 

 

5. Der er ingen indkomne forslag. 

 

6. Eventuelt. 

a. Arne Aa, Kjærgaardvej 73:  

• Ønsker at oprette et rebstigelav (til strandnedgange 

Kjærgaardvej) – lægger liste, man kan skrive sig på. 

b. Inger Findley, Kjærgaardvej 90: 

• Er stien mellem Græmvej og Svollingvej (krydser matriklen 

Svollingvej 58) nedlagt? 

c. Anne Marie West, Svollingvej 56: 

• Stien er omlagt. 

d. Marianne Sonne, Havbjerge 19: 

• Ønsker sig en bro, der fører ned til vandet, som eks. 

kørestolsbrugere kan bruge. 

e. Niels Sandgaard, Gaffelbjergvej 91: 

• Iflg. Skov-og Naturstyrelsen må intet etableres i klitten. 

• ”privat” skilte bør ikke opsættes. 

• Bestyrelsen bør besvare spørgsmål på facebook. 

• En ny vandplan tiltrængt. 

f. Per Korsgaard, bækbyvej 124: 

• Enig i ny vandplan, men kommunen har ikke svaret på 

anmodning. 

• Godt samarbejde mellem Svollingvej 58 og naboerne vedr. 

sti. 

• kørestolsadgang et kendt fænomen. Måske er 

Kystdirektoratet en samarbejdspartner. 

g. Vibeke Bjerregaard, Svollingvej 107: 



 

• Ønsker flere tilkendegivelser på facebook fra bestyrelsen. 

h. Per Korsgaard, Bækbyvej 124: 

• Læser opslag på facebook men kommenterer ikke. Alt nyt 

lægges på hjemmesiden. 

i. Margrethe Wohlenberg, Raketvejen 11: 

• Bliver alle de døde dyr på stranden ikke opsamlet? 

j. Ivan Nygaard, Svollingvej 17: 

• Kommunen skal fjerne de døde dyr på stranden. 

k. Arne aa, Kjærgaardvej 73: 

• Bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde. 

 

 

7. Afslutning  

a. Erling Videbæk takker forsamlingen og runder af. 

b. Per Korsgaard takker dirigenten og alle de deltagende medlemmer. Vejformændene 
inviteres til frokost efterfølgende. 

 

Vibeke Hougaard, sekretær og referent                                                       Erling Videbæk, dirigent 

 

 

 

 

 

 


