Vedersø Klit Grundejerforening.

Referat fra generalforsamlingen d. 26. juli 2019.
Afholdt på Vedersø Klit badehotel.
Efter en kort velkomst ved formand Bjarne Sørensen, blev aftenens mad præsenteret af Nick
Mogensen. Maden blev indtaget med hyggelig snak over bordene. Vi skal fra bestyrelsen side
beklage, det manglende brød til kaffen. Vi havde ikke fået det bestilt, så fejlen var vores og ikke
hotellets.
Der var 107 fremmødte. (57 husstande)

1. Velkomst ved formand: Bjarne Sørensen (B.S.) bød velkommen til generalforsamlingen.
2. Valg af dirigent: Bent Aagaard (B.A.) blev valgt som dirigent. B.A. kunne konstatere, at
generalforsamlingen var korrekt indkaldt og beslutningsdygtig.
3. Formandsberetning til godkendelse: B.S. aflagde formandsberetningen, som ikke gav
anledning til spørgsmål. Kopi af beretning vedhæftes i referatet.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Arne Lauritsen (A.L.) fremlagde
regnskabet, som blev godkendt. A.L. fortalte ligeledes om opkrævningen for det nye år,
som vil blive fremsendt fra vores nye foreningssystem.
Kopi af regnskab vedlægges i referatet.
5. Forslag til kontingent fastsættelse: Bestyrelsen lagde op til uændret kontingentet for det
nye år til kr. 300,00. Det var der ingen kommentarer til.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 1 revisor og en revisorsuppleant:
a. På valg til bestyrelsen var: Preben Thomsen og Peter Ørskov – begge blev genvalgt.
b. På valg som suppleant var: 1. Suppleant Niels Peter Skræddergaard. 2. Lauge Bjerrum.
Begge blev genvalgt.
c. På valg som revisor var: Kresten Kortbæk som ikke ønskede genvalg. Ny revisor blev Lene
Jensen, Hummelmosevej 13. Velkommen til Lene Jensen. Poul Damkjær der er
revisorsuppleant blev ligeledes genvalgt.
7. Indkomne forslag: Der var fra bestyrelsens side sendt et forslag ud ifm. indkaldelsen til
generalforsamling, som gik på muligheden for at ændre perioden for afholdelse af
fremtidige generalforsamlinger. Dette forslag mødte modstand og blev ikke vedtaget.

8. Gæsteindlæg: Tage Gammelgaard (T.G.) fra campingpladsen fortalte, hvad campingpladsen
kan tilbyde husejerne i Vedersø Klit. Man vil rigtig gerne, at vi bruger dem mest muligt, og
opfordrede os alle til at bruge de faciliteter, som de har på campingpladsen. Alle er mere
end velkomne, til at benytte deres tilbud, såsom musikoplevelser, bingo, vaskeri, leje af
hytter, værelser og festlokaler. T.G. nævnte også muligheden for at købe sig adgang til
swimmingpoolen enten som dagskort eller som noget nyt, at købe et årskort, som dog ikke
vil gælde i juli måned. Prisen for årskortet er kr. 1.000. Man kan i juli måned købe et
dagskort, hvis der er plads. Ligeledes opfordrede T.G. os alle til at bruge købmanden noget
mere, hvis vi ønsker, at der skal være en sådan mulighed i fremtiden.
Næste gæst var John G. Christensen (J.G.C.) – formand Teknik- og Miljøudvalget i
Ringkøbing Skjern Kommune.
J.G.C. takkede for invitationen og forplejningen og startede med at nævne en række
forskellige projekter i kommunen. Nogle projekter er i gang og andre er i støbeskeen. Alt i
alt har de ønsker til flere projekter end der er penge til. Det som interesserer os mest, er
naturligvis projekter, som har med vores område at gøre. Og her var der 2 opgaver som
blev debatteret en del, nemlig handicap adgangen fra Havvej til stranden samt cykelstien
fra Vedersø Klit til Sidselbjerg. Mht. stisystemer i kommunen har man 3 projekter i spil,
som man gerne vil gøre noget ved. Stien fra Vedersø Klittil Søndervig er et af disse, men
der er endnu ikke godkendt noget.
Handicap stien vil de gerne i dialog med os om. Kommunen vil gerne komme med noget,
men forventer også, at vi skal komme med noget i den forbindelse. Det blev der
kommenteret meget på, men det sluttede med, at J.G.C. vil indkalde os til en dialog. Det vil
vi fra bestyrelsens side få fulgt op på snarest.
Spillevands plan har være i høring, og der skal kloakeres 168 sommerhuse i vores område.
Dette arbejde starter i 2023. Prisniveauet bliver ca. kr. 40.000 pr. husstand i 2019 priser.
Affaldssortering kommer til at starte i 2020, mere herom senere i e-boks.
Der kom et forslag på, at der oftere kom halm på op og nedgangen til stranden.
9. Eventuelt: Finn Christiansen ville gerne opklare forvirringen med de 2 sange, Vedersø
sangen og Vesterhavsstemningen. Finn havde en optagelse med fra hotellets 90 års
fødselsdag, hvor Vedersø sangen blev afspillet.
B.S. takkede af for aftenen og takkede dirigent Bent Aagaard for styringen af aftenen.

Referat august 2019 fra Peter Ørskov

