
Generalforsamling 

Grundejerforeningen 

Nørhede Vest 

Lørdag 10. oktober 2015 kl. 14 i Multihallen, Sdr. Nissum 
 

 

Referat. 

1. Bestyrelsen foreslog Leif Carøe, som blev valgt. 

2. Formand Hans Erik Maegaard fremlagde bestyrelsens beretning, som kan ses på 

hjemmesiden. 

Herunder blev formandens og sekretærens møde med Holstebro Kommune vedrørende en 

eventuel kloakering af Nørhede Øst og Vest omtalt. Først til næste efterår vil sagen blive 

behandlet i kommunen. Der er således ikke vedtaget noget endnu. Sagen er altså på 

forberedelsesniveau. Det gælder i øvrigt alle sommerhusområder i kommunen. Prisen blev 

efterspurgt. Den er p.t. 35-40.000 kr. De sidste noter fra kommunen vil blive lagt på 

hjemmesiden. Her kan også ses de oplysninger, som kommunen er i besiddelse af om vore 

huse og grunde. 

Formanden opfordrede medlemmerne til at bakke op om Sdr. Nissums nye aktivitetshus i 

den gamle skole. 

Endelig har bestyrelsen bestemt, at udskifte den gamle badebro. Bestyrelsen har i det 

kommende budget afsat 80.000 kr. hertil. Orientering herom under eventuelt. 

Hans Otto Rasmussen orienterede om de grønne områder. Der er nu plantet nyt på 

stormfaldsområderne. Bestyrelsen aftaler en vedligeholdelsesplan med skovfirmaet. Det vil 

blive fliset igen i foråret 2016. John Tuck og Hans Otto Rasmussen tager i år fat på arealet 

ned mod stranden. Hans Otto besigtiger hele området mandag 19. oktober med Anders 

Elmholdt, Skovdyrkerforeningen. 

Der blev spurgt til affaldsgrene et par steder på friarealerne. Løsning herpå blev fundet 

d.11.10. 

Det nyligt etablerede dræn omkring et hus undersøges af bestyrelsen. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

3. Edel Lauritsen gennemgik regnskabet, som kan ses på hjemmesiden. Der mangler stadig en 

regning for forårsflisningen. Desuden er en udgift hørende til forrige år med i dette år. 

Der har været et ekstra forbrug på de grønne områder pga. nyplantning og renovering af 

stier. Der var spørgsmål og gode råd til dette. Bestyrelsen undersøger, om der skal lægges 

mere stenmel ud. 

Der var også i år forespørgsel på en støjdæmpningsvold langs den søndre del af 

Nørhedevej. Bestyrelsen agter ikke at anlægge en sådan jordvold, da det ikke tillades, og da 

det i øvrigt vil blive meget dyrt.  

Regnskabet blev herefter godkendt. 

Det kommende års budget blev fremlagt. 



4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 600 kr., hvilket blev godkendt.   

5. Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

6. Hans Erik Maegaard og Hans Otto Rasmussen var på valg til bestyrelsen. Begge blev 

genvalgt. 

Valg af suppleanter: 1. Ole Kristensen og 2. Kjeld Thomsen 

Valg af revisorer: Mads Videbæk og Jette K. Henriksen. 

7. Eventuelt. 

Anders Würtz orienterede om bestyrelsens tanker om en ny badebro. Der var størst 

interesse for en fast bro. Også prisen på en sådan blev omtalt. Bestyrelsen arbejder videre 

med sagen, og vil orientere herom på hjemmesiden, når den har fundet den rigtige model. 

Et forslag om at lade produktionsskolen i Holstebro stå for projektet skal undersøges. 

Kjeld Thomsen orienterede om en ny forening ”Den gamle Skole”. De resterende lokaler i 

den nedlagte skole omdannes til overnatningssteder i samarbejde med Multihallen. Der 

laves soverum, toiletter og bad, nyt køkken og fællesrum. LAG har givet et tilskud på 

90.000 kr. og der søges hos Realdania ”Underværker” om yderligere tilskud. Det kræver 

200 anbefalinger på Realdanias hjemmeside. 

Kjeld opfordrede os til at bakke op om sagen. 

Der er nu 2 hjertestartere i Sdr. Nissum. 

Sdr. Nissum arbejder på en sti til Fjand/Thorsminde. 

 

 

 

            Hans Otto  

 

 

Arbejdsdagen søndag 11. 10. 2015 

Der var mødt i alt 26. Veje og stier blev gået efter. Broen blev taget ned og lagt på 

parkeringspladsen. Den må afhentes gratis. Om en måned bliver den fjernet. Der blev fjernet 

ukrudt omkring de nye træer. 

Dagen sluttede med ”landgangsbrød” på Anemonevej 300. 

Vi havde en rigtig god dag og vejret var med os. 

 


