
 

 1 

Beretning ved generalforsamlingen Vedersø 
Klit Grundejerforening 
Afholdt den 27. juli 2018 på Vedersø Klit 
Badehotel 

 

Jeg vil starte med at byde Jer velkommen til generalforsamling i 
Grundejerforeningen. Mit tredje år som formand for Grundejerforeningen. Og 
dejligt igen, at kunne byde velkommen i vores ”egne rammer” her på Vedersø 
Klit Badehotel. 

Særlig velkomst til formand for Teknik- og Miljø udvalget (TMU) i RKSK- John 
G. Christensen Formanden John G. Christensen vil senere give en status på 
forskellige projekter relateret til området. Og velkommen til Henrik Olesen fra 
Klitferie, der vil orienterer om cykelsti projektet fra Vedersø Klit til Sidselbjerg. 

Sædvanen tro, så tages der referat af GF som uploades på vores 
hjemmeside. 

 

Organisatorisk 

Året har endnu engang været et i foreningsregi stille og roligt år. 

Afholdt 7 bestyrelsesmøder – referater på vores hjemmeside. 

Vi forsøger løbende ihærdigt at få indsamlet flere email adresser fra 
medlemmerne. Det er fortsat en udfordring. På foreningens hjemmeside 
samler vi alle medlemsoplysningerne – herunder også email adresserne. Lidt 
mere senere. 

Medlemsniveau er knap status que fra sidste år – hvilket vi er kede af, ikke er 
lykkedes at forøge. Som tidligere nævnt vil desto flere vi er, betyde større 
vægt bag vores stemme og holdninger.  

Så vi vil gerne opfordre jer alle til at prikke til jeres nabo, nævne det i de 
kredse herude i kommer i, for hjælpe os i indsatsen på at få flere med til at 
bakke op om området via medlemsskabet. 
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Vi har forsøgt at informere maksimalt på vores hjemmeside. 

Hjemmeside 

Foreningen har i indeværende år fået etableret ny hjemmeside. Dette med 
hjælp til etablering og løbende assistance til driften af Jesper Kjeldsen – tak 
for det! Vi har i den forbindelse etableret en decideret bestyrelsesside, hvor 
medlemsinformation er sikret og ajourført. Dette for at skabe større overblik 
og platform for samling og opdatering af data ét sted, samt for at imødegå 
GDPR som trådte ikraft den 25/5. Hjemmesiden indeholder som tidligere 
information omkring foreningen, referater m.m. I forlængelse af 
Persondataforordningen (GDPR) der formelt trådte ikraft den 25/5 – som 
tidligere nævnt. Vi har udsendt information til medlemmerne om, hvorledes vi 
benytter og beskytter de data vi har. Desuden kan skrivelsen ses på 
hjemmesiden. 

 

Diverse opfølgninger bl.a. fra seneste GF: 

Fibernet delen fyldte en del før GF sidste år. Det har uden tvivl været et aktiv 
for området at få denne mulighed. Her i september vil Eniig Fiber gennemgå 
fibernedlægningen m.m. som en garantigennemgang. 

Gangsti – Kommunegrænse (Holstebro) til Havvej etableret – og ser flot ud 
og fungerer godt! Tak til Kommunen for at sikre forlængelse af stykket fra 
kommuneskel. 

Handicap adgang til stranden i Vedersø Klit 

 I 2016 blev vores indstilling fra området afslået af Natur- og 
Miljøstyrelsen.  

 Med tidligere formand for Teknik- og Miljø udvalget aftalte vi, at vi skulle 
forsøge igen – tænke lidt tanker over – hvordan vi kunne gribe det an. 

 Der er dog ikke som udgangspunkt nyt i sagen – John G. vil under 
punkt 9 komme ind på status fra RKSK. 

 Generelt er der dog ytret interesse fra Friluftsrådet om opbakning til 
projektet, hvor de tidligere har haft sucess med at bakke op om lokale 
projekter – desto flere der viser opbakning – desto højere fokus hos 
myndighederne. 
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Cykelsti Vedersø - Sidselbjerg: 

Status vil blive gennemgået under punkt 8 gæste indlæg, hvor Henrik Olesen 
vil orienterer om projektet. Herunder behov og mulighed for finansiering af 
projektet for realisering. 

Det vil jo uden tvivl også være et aktiv for vores område, såfremt vi kan få 
etableret en cykelsti sydover. Vi i bestyrelsen er positive overfor projektet, og 
ønsker os det kan realiseres. 

 

Strandrensning – 31. år for blå flag 

På en dejlig solrig dag, var vi igen mødt mange frem. knap 100 op, for at 
hjælpe med at rydde stranden for skidt. 

Efter velkomst fra undertegnede, orienterede Søren Frederiksen fra RKSK 
kort om historien ifb. med strandrensningen og var glad for det årlige 
tilbagevendende arrangement. Benny Pedersen fra Friluftsrådet holdte tale 
forinden blå flag skulle hejses. Roste igen indsatsen her og til Kommunen for 
at bibeholde blå flag, hvor vi er den eneste strand der i alle årene har haft det 
blå flag. 

Manglende flagline…tak til J.P.Vernsen som hurtigt kunne finde hjælp og 
flaget var hejst da vi kom op fra stranden. I år var der ændret set-up, hvilket 
betød at der ingen traktor var, men i stedet affaldskasser/containere som 
affaldet blev smidt i. Som sådan ikke meget affald – så dejligt at strandgæster 
benytter sig af affaldscontainerne og generelt tager deres eventuelle affald 
med sig. 

Tak til alle der på den måde giver en hånd med, for at holde Vedersø Klit 
strand renset. Som sædvanlige afsluttede vi med en forfriskning og en pølse 
oppe ved grill baren. 

Tak til RKSK for økonomisk sponsorering af forplejningen i forbindelse med 
arrangementet og til Friluftsrådet for flagudleveringen og de flotte ord om 
vores område og strand. 

Branddaskere 

På GF i 2017 var der et ønske om, at foreningen kunne skaffe nogle 
branddaskere og sælge. Det har vi efterkommet, og der er i alt afsat ca. 40 
stk. og flere kan skaffes. 
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Vedersø Klit Badehotel:  

Nye forpagtere på plads siden seneste GF. Det har vist sig at være en større 
opgave en som så. 3. gang lykkens gang – vi krydser fingre. Det er også 
sidste år at støtteforeningen fungerer som økonomisk via medlemmernes 
bidrag. I har jo selv hørt fra de 2 brødre, hvad status er, hvad de forventer 
m.m. indledningsvis iaften.  

 

Afslutning. 

Tak til medlemmerne for løbende input, henvendelser til gavn og interesse for 
vores område, og ikke mindst opbakning i forbindelse med vores indirekte 
arbejde og interesse i, at få vores hotel- og restaurant op og stå igen. 

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Ikke mindst 
tak til Peder Ravn for indsatsen som Kasserer. Peder har valgt ikke at 
genopstille, men Peder skal have tak for at du ville tage endnu en tjans som 
kasserer i foreningen. Altid dejligt at kunne kontakte dig for spørgsmål om det 
ene eller andet i området. Dine mange år i området betyder, at du kender 
rigtig mange som har gavnet os meget. Tak for indsatsen. 

Så vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens debat. Tak for ordet. 


