
 

 

Beretning generalforsamling 2012  13. oktober 2012 

 

Så er vi her igen. 

 

I det forløbne år er det skovrejsningsprojektet der har været 

fokusområde. 

 

Hans Otto vil lidt senere informere om status og de fremtidige planer. Så 

her er muligheden for at komme med gode ideer. 

Vi har også fået ny hjemmeside og der er vi så heldige, at vi ud over John 

Tucks viden på området også har Anders, der ved noget om det. 

Hjemmesiden vil Anders informere lidt nærmere om. 

 

Det sidste års tid har der været meget debat i området omkring  planerne 

for placering af vindmøller. Hvad vej vinden blæser på dette område vil 

vores dirigent under pkt. eventuelt informere om. 

 

Under punktet ja man kan vel nærmest  kalde det ufuldendte forretninger 

er stadig hastigheden og støvgenerne på den grusbelagte del af 

Nørhedevej. Det har måske ikke været det store problem i år på grund af 

vejret – men alligevel. Hellere godt vejr og støv end regn og ingen støv. 



 

 

Dejligt at vi har fået et sådant aktiv til området som Multihuset er. 

 

Fjorden rundt er også et projekt vi er glade er kommet i gang. 

 

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. 

 

 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. 

 

En stor tak til dig John for det arbejde du laver på edb området – ny 

hjemmeside – og din hjælp til Hans Otto omkring pleje af området. 

Beretningen overdrages hermed til debat  


