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Ordinær generalforsamling 

Grundejerforeningen 

Nørhede Vest. 

Lørdag 11. oktober 2014 kl. 14 i Multihuset, Sdr. Nissum. 
 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Leif Carøe blev valgt til dirigent. Stemmetællere blev John Tuck og Svend Erik Løkkegård. 

 

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

Formanden aflagde beretning, som kan ses på hjemmesiden. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder fremlæggelse af næste 

års budget. 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren og godkendt. Der fremkom bemærkninger og 

ønske om at regninger, som ikke er betalt inden revideringen af regnskabet, skal posteres 

som en udgift eller en anslået udgift i regnskabet. Posten ”Skyldige poster” medtages næste 

budgetår. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent. 

Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget. 

Forslag fra bestyrelsen om ny vejbelægning på Nørhedevej.  Forslaget er forårsaget af 

debatten om emnet på sidste generalforsamling 2013. Forslaget kan ses som bilag til 

referatet her. De sidste 2 linier vedr. Blomstervej blev slettet fra forslaget. 

Bestyrelsen ønskede skriftlig afstemning.  

For:  2 stemmer.  Imod:  46. 

 

5. Forslag fra medlemmerne. 

Ingen. 

 

 



6. Valg til bestyrelsen. På valg er 

Edel Lauritsen (modtager genvalg) 

Anders Würtz (modtager genvalg) 

Valg af 2 suppleanter. 

Valg af revisor. 

Edel Lauritsen og Anders Würtz blev genvalgt. 

Suppleanterne Ole Kristensen og Kjeld Thomsen blev genvalgt. 

Revisorerne Mads Videbæk og Jette K. Henriksen blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt. 

Der var ønske om en støjvold ud mod Nørhedevej. Ligeledes var der ønske om en blanding 

af løv- og nåletræer. Der er skader på asfaltvejen ind mod byen. Bestyrelsen kontakter 

Holstebro Kommune. Der var også et forslag om en cykelsti ind til byen. 

Til sidst var der en orientering om arbejdsdagen søndag. 

Forårsflisning som sædvanlig igen i 2015. Følg med på hjemmesiden til den tid. 

 

 

Bestyrelsen 

Referat: Hans Otto Rasmussen 

 

 

Husk aktivitetsdag søndag d. 12. oktober 2014. Mere herom efter d. 21. september. 

 

Der kom ca. 30 til arbejdsdagen, som forløb rigtig godt. Der blev arbejdet og snakket og dagen blev 

sluttet af med fælles frokost. Bestyrelsen bortskaffer diverse grene d. 1. nov. 2014 


