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Referat fra bestyrelsesmøde søndag d. 4 marts 2018 
 

 
 

Mødested: Vedersø Klit Badehotel 
 
Tilstede var: Bjarne Sørensen, Preben Thomsen, Peter Ravn, Leo Berwald samt Peter Ørskov 

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. januar 2018 blev godkendt af de tilstedeværende.  

2. Der har ikke været nyt siden sidst, dog har vi i bestyrelse lagt vores arbejde i at få gået 

medlemslisten igennem, idet det har vist sig at der har manglet en del informationer. Må-

let har bla. været, at få sikret de data vi har ift. mailadresser er korrekte, så vi får sendt in-

formationer ud til alle på denne måde. Ligeledes har vi fulgt op på antallet af medlemmer 

så vi får så mange som muligt med i grundejerforening, som bør være i alles interesse. 

3. Indsatsen på opfølgningen af medlemmer har båret frugt. Der er pr. 3 marts 2018 indbetalt 

for 149 husstande ud af i alt ca. 250 husstande. Så det er meget positivt, men der er stadig 

plads til forbedring. Der vil blive gjort en indsats for at vi kan få flere med, både ift. til mere 

opfølgning samt at få lavet et brev som vil beskrive hvad man får ved at være medlem. Det-

te vi komme ud senere og vil også blive vist på hjemmesiden, som er www.vkgf.dk 

4. Hjemmesiden er nu i fuld gang og vi i bestyrelsen er godt tilfredse med resultatet.  

5. Tilbud på branddasker er nu indhentet, og vi kan tilbyde den til kr. 375,00. Ønsker man at 

gøre brug af dette tilbud, bedes man på foreningens konto i Nordea indbetale kr. 375,00 

pr. stk. med beskrivelse af hvilken adresse det vedr. på konto.nr. 9624 – 8970459635. 

Branddaskeren vil blive udleveret ved strandrensningen d. 5. juni 2018, alternativt på 

adressen i sommerhuset. 

6. Næste møde er aftalt til d. 22. april 2018. Bjarne vil undersøge muligheden for at få brev 

fra kommunen vedr. strandrensningen d. 5. juni udsendt via e-boks. 

 

 

Peter Ørskov     Vedersø Klit d. 4. marts 2018                         
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