
Grundejerforening Nørhede Vest   Oktober 2014 

Bestyrelsen 

 

Kære medlemmer! 

 

Det var en glad bestyrelse for grundejerforening Nørhede Vest, der søndag over middag 

evaluerede weekenden den 11 og 12 oktober d.å. 

 Først en generalforsamling om lørdagen med rigtig mange medlemmer til stede. En 

generalforsamling med en god debat omkring ikke mindst støvgener på de større veje i 

området. På baggrund af sidste års generalforsamling havde bestyrelsen indhentet forskellige 

forslag til eksempelvis asfaltering af i første omgang Nørhedevej og senere evt. andre veje. 

Bestyrelsen havde indhentet forslag fra to landsdækkende asfaltfirmaer. Efterfølgende valgte 

bestyrelsen at spørge et lokalt firma omkring prisen på at ”lægge fliser” på en nærmere 

angivet strækning af Nørhedevej i første omgang. 

 

Bestyrelsen valgte at fremsætte et forslag som blev drøftet på generalforsamlingen 2014 på 

baggrund af de ønsker, der var fremsat på sidste års generalforsamling. Forslaget gav 

anledning til en stor debat. 

 

Den efterfølgende afstemning gav klart udtryk for at, at der IKKE skulle ændres på 

eksempelvis Nørhedesvejs status – herunder belægning. 

 

Det er naturligvis rart som bestyrelse med en så markant tilkendegivelse på, at man ønsker 

det bestående skal fortsætte. Det ændrer dog ikke på, at der er grundejere og dermed 

medlemmer af foreningen, der stadig har et problem med støvgener. 

Disse medlemmer, som har grunde op til Nørhedevej skal vi naturligvis hjælpe. (Deres 

støvproblemer er jo ikke blevet mindre efter generalforsamling 2014) 

 

Bestyrelsen vil derfor opfordre jer til at henvende sig til os således, at vi kan finde en løsning, 

der tilgodeser jeres støvmæssige problemer. (Vi kan jo ikke regne med at de kommende 

somre ”har mest vind fra øst af”) 

 

Bestyrelsen vil også takke alle jer, der kom om søndagen og var med til på forskellige måder 

at være med til at forskønne og pleje vores område. 



3. halvleg hvor vi sidder og hygger os i år med - sandwich og hotdog med lidt drikkelse til gør 

jo at der også på denne måde skabes venskaber og en følelse af at ”vi samme kan gøre noget 

for vores område” 

På vores strand har vi også en badebro, der opsættes i maj måned og nedtages på 

aktivitetsdagen (kl.07.00) Denne aktivitet er ikke vedtægtsbestemt med har været der i 

mange år og skal forhåbentlig også være der i mange år endnu. Vi talte om søndag morgen, at 

vi syntes broen var blevet lidt tungere. Vi konstaterede også, at vi siden opsætningen havde 

lagt et ½ år til vores alder. Så et glidende generationsskift på denne aktivitet vil være 

glædelig. Det kan oplyses at der serveres et rigtig godt morgenbord med alt efter opsætning 

og nedtagning. 

 

Tak til alle, som har bidraget både lørdag og søndag til, at vi i bestyrelsen faktisk syntes det er 

sjovt at have dette arbejde at gøre. 

Vi har planer om at flise det vi har klippet ned lørdag den 1. november. Mere herom på 

hjemmesiden. 

Alle ønskes et godt efterår! 

 

Venlig hilsen bestyrelsen Grundejerforening Nørhede Vest. 


