
 

 

Beretning generalforsamling 2011  15. oktober 2011 

 

Så er der atter gået et år ! 

 

På sidste generalforsamling besluttede vi at nedsætte et udvalg med to 

meget kompetente personer – nemlig Keld Thomsen og Svend Erik 

Løkkegaard med det formål at få afklaret ejerforhold af fællesarealerne. 

Udvalgets plan har været at kontakte de enkelte skødehavere med det 

formål at få overdraget fællesarealerne til grundejerforeningen uden 

væsentlige omkostninger, men allerede ved første kontakt til en af 

skødehaverne er de blevet mødt med en kommentar om at ”det vil han 

have penge ud af”. Når det er holdningen hos ham mener de ikke det 

tjener noget formål at kontakte de øvrige, idet vi ikke anstændigvis kan 

forsvare at operere med forskellige priser over for de forskellige 

skødehavere. 

Vi vil løbende vurdere tidspunktet for at komme i dialog med 

skødehaverne igen m.h.p. at få arealerne overdraget til 

sommerhusormådet. 

Nørhedevejs beskaffenhed m.h.t. belægning – hastighedsdæmpende 

foranstaltninger m.v. arbejdes der forsat med for at finde en 

tilfredsstillende løsning på.  

 



Nedsættelse  af hastigheden til 20 km/t er meget vanskeligt – ja det er 

nærmest umuligt at få godkendt ved politi og andre myndigheder. Vi 

overvejede civil ulydighed – ved selv at sætte 20 km/t skilte op men det 

er vi gået fra igen.  

Vi tænker stadig tanker om hvordan vi kan mindske hastigheden på den 

grusbelagte del af Nørhedevej. 

 

Sdr. Nissum hallen er nu blevet totalrenoveret. Dejligt at få et sådan aktiv 

i nærområdet. 

 

Keld Thomsen som har været meget involveret i projektet vil under pkt. 

evt. informere mere om Sdr. Nissum hallen. 

 

• Information fra Hans Otto omkring planerne for fællesarealerne. 

 

Tak til Hans Otto og John Tuck for det store arbejde omkring pleje af 

området. 

 

John også tak til dig for arbejdet med hjemmeside m.v. Du er god til at 

holde os i ørerne når vi glemmer at sende materialer til hjemmesiden. Tak 

for det. 

 

 



 

Til bestyrelsen vil jeg sige. Det er dejligt at være sammen med jer og 

opleve det engagement som I alle udviser omkring bestyrelsesarbejdet. Vi 

har jo valgt at 1. suppleant Ole Kristensen deltager på lige fod med vi 

andre. Det er vi rigtig glade for. Det er dejligt at være sammen med nogle 

mennesker der vil ofre kostbar fritid på at vi har et godt NØRHEDE VEST. 

 

Aktivitetsdag søndag. Vi håber at rigtig mange vil komme og hjælpe. Vi 

har brug for alle i kort eller lang tid på søndag. Til jer der ikke har prøvet 

at deltage kan jeg kun sige – kom og mød din nabo eller andre på en helt 

anden og sjov måde. 

Af hensyn til bespisningen vil vi gerne have besked fra jer der endnu ikke 

har tilmeldt sig. 

 

Beretningen overdrages hermed til debat  


