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Dagsorden: Referat 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Leif Carøe, som blev valgt 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed det forløbne år. 

Formanden fremlagde beretningen, som kan læses på foreningens 

hjemmeside. Under beretningen blev bestyrelsens planer om fældning og 

vedligeholdelse af de grønne arealer fremlagt. Se i øvrigt hjemmesiden. 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Regnskab og budget blev fremlagt og derefter godkendt. Stigningen af beløbet 

til støvdæmpning i det kommende år skyldes, at en regning for udført arbejde i 

10-11 først er fremsendt i dette regnskabsår.  

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Kontingentforslaget blev vedtaget. 

Der var ikke andre forslag. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

Ingen forslag. 

6. Valg. 

På valg er Hans Erik Maegaard og Hans Otto Rasmussen. 

Begge modtager genvalg 

Hans Erik Maegaard og Hans Otto Rasmussen blev genvalgt. 

Der skal desuden vælges 2 suppleanter og en revisor. 

Valg af suppleanter: 

Genvalg af Ole Kristensen og Kjeld Thomsen. 



Valg af revisorer. 

Genvalgt blev Mads Videbæk 

Nyvalgt blev Jette Krag Henriksen, Latyrusvej 309 

7. Eventuelt. 

Hastigheden er stadig alt for høj på hele Nørhedevej. Bestyrelsen vil i det nye 

år undersøge mulighederne for en fartdæmpning. Forslag modtages gerne. 

Opfordring til alle om at deklarationens bestemmelser vedr. skelhegn og 

beplantning overholdes. 

En løsning af problemet med de store huller i t-krydset 

Nørhedevej/Blomstervej efterlyses. Bestyrelsen tager det op i det nye år. 

Kjeld Thomsen orienterede om den nye multihal og de nye 

udeaktivitetsområder I Sdr. Nissum. Hallen er altid åben via et elektronisk 

adgangskort, som kan købes. Kjeld opfordrede både sommerhusejere og lejere 

til at benytte faciliteterne. En brochure med de mange tilbud blev omdelt. 

Generalforsamlingen næste år bliver  

Lørdag d. 13. oktober kl. 14 i Multihuset i Sdr. Nissum. 
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