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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 5. juni 2019 
 

 
 

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

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. april 2019 blev godkendt af de tilstedeværende. 

2. Der har ikke været nyt siden sidste møde. 

3. Der er som sidst 133 betalende medlemmer pr. 5. juni 2019. Det er stadig tale om et fald ift. 

samme tid sidste år. Vi er i bestyrelsen dog sikre på, at der er tale om en forglemmelse. Vi 

opfordrer derfor til, at man får tjekket om man har betalt. Vi ved at nogle har modtaget de-

res mail fra os i uønsket post, så det kan være en af flere årsager til det. Som tidligere 

nævnt, vil vi rigtig gerne have besked fra de husstande, som modtager denne mail og som 

ikke ønsker at være medlem. Vi vil så få dem fjernet fra medlemslisten, det er den eneste 

måde vi kan sikre vores data på. Vi er dog af den overbevisning, at jo flere medlemmer vi er, 

vil være en styrke for os alle. Så med disse ord vil vi gerne opfordre til, at man får sig meldt 

ind. Betalingsinfo vedr. kontingent er følgende: Reg.nr. 9648 konto nr. 8970 459 635.  

4. Bjarne har langt om længe modtaget svar fra kommunen omkring handicap adgang til 

stranden. De skriver bla. at man har valgt, at bruge en stor del af de penge de havde afsat til 

dette område, på en tilsvarende opgave i Søndervig. Det vurderes dog, at de har en rest til-

bage, som de vil bruge på en løsning i Vedersø. Bjarne har sendt en ny mail til kommunen, 

gående på at få et svar på hvor meget der er tilbage, og hvad vi i foreningen kan gøre for at 

fremme processen. Derudover undersøger vi om vi kan gøre noget ift. naturstyrelsen og fri-

luftsrådet. Vi talte med Benny Pedersen fra friluftrådet, samt Søren Frederiksen fra Ringkø-

bing Skjern kommune d. 5. juni ifm. overrækkelsen af blåt flag. Begge parter vil vende tilba-

ge med mere info til os umiddelbart efter strandrensningen. 

5. Vedr. webcam på sømærket, så er der kommet tilladelse til at få det sat op, men der mang-

ler en godkendelsen til at få etableret en forbindelse. 

6. Strandrensningen forløb rigtig godt. Der var ca. 50 fremmødte inkl. en repræsentant fra 

kommunen, samt en fra friluftsrådet, som gav os det blå flag for 32 gang i træk. Der er tale 

om den eneste strand i Danmark, som kan bryste sig med denne titel.  



7. Husk der er generalforsamling d. 26. juli. Bestyrelsen opfordrer alle der kunne tænke sig at 

stille op til bestyrelsen på dette, og evt. give en af os besked på det. Indkaldelse til general-

forsamling vedhæftes i særskilt invitation. Bestyrelsen vil komme med et forslag til ændring 

af perioden for afholdelse af ordinær generalforsamling.  

8. Næste møde bliver fredag d. 26. juli umiddelbart efter generalforsamling, hvor bestyrelsen 

vil konstituere sig.  

 

Peter Ørskov     Vedersø Klit d. 11. juni 2019                        

Referent  

 

 


