
Grundejerforeningen  ”Nørhede Vest”      

Generalforsamlingen 17.10.2009. 

 

Referat: 

Hans Erik Maegaard bød velkommen.  

1. Bestyrelsen foreslog Leif Carøe som dirigent. Forslaget blev vedtaget uden 

modforslag. 

Dirigenten kunne herefter fastslå, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og 

efterlevede foreningens vedtægter.  Der blev afleveret 4 godkendte fuldmagter 

og de 2 revisorer blev valgt som stemmetællere. 

2. Hans Erik Maegaard gennemgik beretningen om foreningens virksomhed det 

forløbne år.  

Der er stadig problemer med at alle overholder deklarationen m.h.t. vendepladser, 

tilkørsler og ulovlige hegn/plankeværker i området. Der vil i det kommende år 

komme henvendelse til de pågældende husejere. 

Specielt blev 2007-udvalgets arbejde omkring veje og friarealer omtalt. Bestyrelsen 

betragter nu udvalgets arbejde for afsluttet og takkede for det store arbejde. 

Bestyrelsen vil i den kommende tid arbejde videre med sagen og søge at nå til en 

holdbar aftale med Holstebro Kommune. 

Efter beretningen blev der spurgt til grunden til Signe Knudsens udmeldelse af 

bestyrelsen. Formanden og Signe Knudsen besvarede spørgsmålet. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

På 2007-udvalgets vegne orienterede Jens Chr. Madsen om udvalgets arbejde. 

Redegørelsen blev skriftligt omdelt og kan desuden ses på foreningens hjemmeside. 

Bestyrelsen havde ønsket visse uheldige og uacceptable passager i teksten slettet, 

hvilket arbejdsgruppen ikke havde efterkommet. 

Meyer foreslog, at udvalget skulle arbejde videre. Efter flere indlæg i sagen 

hovedsageligt imod ovennævnte forslag og for bestyrelsens forslag om at forsøge 

at lave en aftale med Holstebro Kommune i forbindelse med den oprindelige 

deklaration for området og de faktiske forhold, rundede formanden debatten af 

med at pointere, at bestyrelsens målsætning er at få området til at fungere og få 

løst de nævnte problemer i samarbejde med kommune og andre implicerede. 

3. Kassereren Sv. E. Lykkegård gennemgik regnskabet, som derefter blev godkendt. 

4. Budget for 09/10 blev fremlagt og bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev 

vedtaget.  

De af bestyrelsen foreslåede ændringer af vedtægterne blev fremlagt og 

godkendt.  Det blev også vedtaget, at den ekstra ordinære generalforsamling, 

hvor vedtægtsændringerne endeligt vedtages, afholdes i forbindelse med næste 



års ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fik desuden bemyndigelse til at 

foretage den nødvendige redaktionelle tilpasning af teksten. 

Der blev under debatten afgivet 3 forslag til antallet af bestyrelsesmedlemmer: 5-3-

4 medlemmer. 

Det blev vedtaget, at bestyrelsen skal bestå af 4 medlemmer. 

Hele ”pakken” med vedtægtsændringer vedtages endeligt på en ekstraordinær 

generalforsamling i forbindelse med den ordinære generalforsamling i september 

2010. 

 

5. Forslag fra medlemmerne. 

Forslag om trappe e.l. for enden af Blomstervej(bilag 4): Forslaget blev trukket 

tilbage, da Bestyrelsen lovede at løse problemet med adgangen til fjorden inden 

sommeren 2010. 

Forslaget bilag 3 blev trukket tilbage. 

6. Valg til bestyrelsen. 

Svend Erik Løkkegård ( 1 år ) 

Hans-Erik Maegaard ( 2 år ) 

Hans Otto Rasmussen (2 år ) 

 

1. Suppleant: Anette Wurts 

2. Suppleant: Kjeld Thomsen 

Revisorer: Svend Mikkelsen og Mads Videbæk. 

7. Eventuelt. 

Opfordring fra medlemmerne til at komme med ideer til arbejdsopgaver. Nævnt 

blev: 

Skraldespande ved tomme huse, hastighedsskilte v. Nørhedevej, læhegn ved 

fjorden, stien der, aktivitetsdagen. 

Generalforsamlingen afsluttet. 

 

Konstituering af bestyrelsen. 
 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen: 

Formand: Hans-Erik Maegaard 

Kasserer: Svend Erik Løkkegård 

Sekretær: Hans Otto Rasmussen 

Medlem: Anette Wurts (suppleant for Edel Lauritsen)  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    


