
Grundejerforeningen Vedersø Klit 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. august 2018 
 

 

Mødested: MITA KOPISYSTEM, Holstebro 
 
Tilstede var: Bjarne Sørensen, Preben Thomsen, Arne Lauritsen, Leo Berwald samt Peter Ørskov 

 

1. Referat fra d. 27. juli 2018 godkendt og underskrevet. 

2. Der var enighed om at generalforsamlingen gik godt og med gode indlæg. 
3. Der er ingen nye emner ud over det som blev drøftet på generalforsamlingen. 
4. Det er glædeligt at se at vi er kommet rigtig godt gang i indbetalingen for kontingentet for 

det nye år. De husstande som endnu ikke har betalt, gør vi opmærksom på at sidste frist er 
d. 31. august. Det vil være en stor hjælp hvis vi alle husker dette ift. vort arbejde, så tak for 

det 😊 
a. Overdragelse af kassereropgaven er udført så Arne Lauritsen er hermed klar på den-

ne post. 
b. Vi har i bestyrelsen fået et forslag fra Jesper Kjeldsen på et Foreningssystem som skal 

gøre arbejdet for os alle nemmere i fremtiden. Det blev besluttet at få det sat i 
gang. Mere information på dette senere. 

c. Medlemsstatus og indbetalingsstatus til dato er ikke endelig opgjort pga. kassere 
skifte, men det ser rigtig godt ud. 

5. Arrangementer (kendte) og mulige tiltag i 2018/19 
a. Handicap adgang til stranden – Bjarne Sørensen tager fat i friluftsrådet, kommunen 

osv. Så vi sørger for at skubbe på hvor vi kan. 
b. Cykelsti Vedersø Klit – Sidselbjerg – Preben Thomsen tager fat i Henrik fra klitferie ift. 

hvem der kunne være tovholder på projektet. 
c. Strandrensning 5. Juni 2019 – Dato som vi plejer, mere information nå vi nærmer os. 
d. Fastlæggelse af generalforsamling 2019 – Det vil blive fredag den 26. juli 2019 
e. Medlemshvervning 2018/19 og mål herfor – Peter Ørskov laver forslag til pjece til 

som vi kan bruge hos udlejningsbureauer, campingpladsen, ejendomsmæglere og 
andre hvor det kunne være interessant. I bestyrelsen har vi sat et mål på 190 med-
lemmer, hvilket er en relativ stor stigning. Dette vil kun lykkes med alles hjælp, så 
hermed et opråb til alle om at få spurgt til det i jeres nabolag. 

6. Næste møde – der er ikke aftalt næste møde, da vi afventer et par tilbagesvar på noget af 
ovenstående. 

 

Peter Ørskov     Holstebro d. 21. august 2018                        

Referent  


