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Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 29 oktober 2018 
 

 
 

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

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. august 2018 blev godkendt af de tilstedeværende. 

2. Vi har modtaget mail fra en grundejer vedr. byggerier i vores område ift. at de overholder 
lokalplanen. Vi vil tage fat i kommunen i den anledning, for at sikre at der ikke sker et skred 
i hvad der bliver opført, således at vi kan bevare Vedersø Klits særkende. Hvis vi ikke møder 
vilje derfra har vi en plan for næste aktion. 

3. Arne har langt om længe for adgang til banken – til dato er der 112 betalende medlemmer. 
Det er flere end samme tidspunkt sidste år. Så derfor en stor opfordring fra bestyrelsen til 
at man får tjekket om man har glemt at få betalt. Dog langt fra godt nok. Der vedhæftes fil 
som blev sendt ud tidligere med bank info. Bjarne vil tage fat i mægler i området så vi sikre 
at nye ejere for besked om grundejerforeningens eksistens. Bestyrelsen har taget et nyt sy-
stem i brug til håndtering af bla. betaling i vores forening. Et system som vi alle gerne skulle 
kunne få fordele af, mere om det senere. 

 
4. Arrangementer (kendte) og mulige tiltag i 2018/19 

1) Handicap adgang til stranden. Der er ikke nyt i sagen endnu, men det er på ingen 
måde glemt. 

2) Cykelsti Vedersø Klit – Sidslebjerg. Preben fra bestyrelsen har talt med Henrik fra 
Klitferie, og han kom med samme opfordring som til geeralforsamlingen, at han 
gerne vil have nogen til at hjælpe med dette projekt. Så er der nogen der kunne 
tænke sig det, må man meget gerne tage direkte kontakt til Henrik. 

3) Strandrensning. Det bliver som altid grundlovsdag, altså d. 5. juni 2019 
5. Næste møde – der blev ikke lavet en dato, da vi afventer forskellige tilbagesvar. 
 

 

Peter Ørskov     Holstebro d. 7. november 2018                        

Referent  


