
Oktober 2012 

Generalforsamling 

Grundejerforeningen 

Nørhede Vest 

Lørdag 13. oktober 2012 kl.14 i Multihuset, Sdr. Nissum 
 

Dagsorden: og referat 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Leif Carøe, som blev valgt. 

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

Formanden Hans Erik Maegaard kom i sin beretning ind på følgende emner: 

Arbejdet med områdets træer, læhegn og friarealer, oprettelse af ny interaktiv 

hjemmeside, kommunens vindmølleplaner, beboernes brug af Multihuset i Sdr. 

Nissum, arrangementet Fjorden Rundt, hundeskilte og hastighedsnedsættelse 

til 10 km. på vejene. Bestyrelsen arbejder videre med en nedsættelse af 

hastigheden på Nørhedevej, den asfalterede del p.g.a. støjgener. 

Bestyrelsesarbejdet blev omtalt og en speciel tak blev rettet til John Tuck, som 

er webmaster og medlem af træ- og beplantningsudvalget. 

Hans Otto Rasmussen orienterede om træfældning og plejen af friarealerne. 

Af en beboer ved Nørhedevej syd for Blomstervej blev der spurgt til 

beplantning af den yderste vestre del af fodboldbanen og en støjvold e.l. ud 

mod Nørhedevej. Bestyrelsen tager det op på et kommende møde. 

Arbejdet med træer og friarealer kan følges på hjemmesiden. 

Anders Würtz orienterede om hjemmesiden. Al kommunikation vil fremover 

ske den vej. Hvert enkelt hus får sin egen ”profil”, som ejeren selv kan 

administrere. Kun ejer og bestyrelse har adgang til oplysningerne f.eks. mail 

mobiltlf., sommerhusadresse, privatadresse. 

Beretningen kan læses på hjemmesiden.  

Beretningen blev herefter godkendt.   

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder 

fremlæggelse af næste års budget. 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

Budget for 2012-2013 blev herefter fremlagt. 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent. 



Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

Der var ingen forslag. 

6. Valg. 

På valg til bestyrelsen er Edel Lauritsen og Anders Würtz. 

Begge modtager genvalg. 

Valg af 2 suppleanter. 

Valg af revisor. 

Edel Lauritsen og Anders Würtz blev genvalgt til bestyrelsen. 

Ole Kristensen og Kjeld Thomsen blev genvalgt som suppleanter. 

Mads Videbæk og Jette K Henriksen blev genvalgt som revisorer. 

7. Eventuelt. 

Orientering om mølleplanerne i området nordøst for Husby. Leif Carøe fortalte 

om mølleplanerne, høringsperioden og status nu. Intet er endeligt afgjort og 

kampen mod op til 16 stk. 149 meter høje møller er ikke slut. 

Mere om sagen på www.74vindmoellesvar.dk 

 

Referat: Hans Otto Rasmussen 

 

Bemærk: Generalforsamlingen foregår i 

Multihuset i Sdr. Nissum by ved sportshallen. 

 

Bemærk: Referat af generalforsamling og kommende indkaldelser til 

generalforsamlinger bliver ikke udsendt pr. post. Al kommunikation mellem 

medlemmer og bestyrelse bliver fremover via vores nye hjemmeside, som er under 

etablering. 

 

                                          Bestyrelsen 


