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Dagsorden og referat: 

1.  Siden sidst. 

Intet 

2. Møde med Holstebro Kommune. 

Hans Erik og undertegnede har været til møde med repræsentanter fra Teknisk Forvaltning. 

Indkaldt var også repræsentanter fra Grundejerforeningen Nørhede Øst. 

Emnet var spildevandsforholdene i Nørhede. Holstebro kommune undersøger i øjeblikket 

spildevandsforholdene i alle sommerhusområder. Derfor er mødet en statusopgørelse.  Først i 

efteråret 2016 beslutter Holstebro Kommune en eventuel handleplan for spildevandsforholdene i 

sommerhusområderne.  

I Nørhede har ca. 2/3 af husene afløbsforhold, som ikke overholder gældende regler. 

Prisen for selv at genetablere lovligt sivedræn, sandmile eller lignende på egen grund er 50-60.000 

kr. 

Prisen for en tilslutning til kommunalt kloaksystem er d.d. ca. 35.000 kr. plus tilslutning på egen 

grund.  

Husejere, som har et godkendt afløbssystem kan vente 10-12 år med tilslutningen. 

Pensionister kan få en afdragsordning med Vestforsyning. 

En lovliggørelse af de ulovlige anlæg stilles i bero, så længe ovennævnte proces kører. 

Mødet foregik i en god og tillidsfuld stemning.  

Der vil blive orienteret om emnet på generalforsamlingen. 

 

Referatet fra mødet med kommunen og diverse kort kan ses på hjemmesiden. 

3. De grønne områder. 

Flisning i uge 22 efter pinsen. 

Grene og træer lægges ud til kørevej. 

Områderne med stormfald er nu tilplantede. John og jeg tager nu fat på arealerne ved stranden. 

4. Forespørgsel vedr. rabatordning ved Optimera. 

Bestyrelsen har besluttet ikke at involvere sig i et evt. rabattilbud fra virksomheder. 

5. Badebro 

Badebroen sættes op 23.05.15 kl. 7. Derefter er der morgenmad m.m. hos Mona og Svend Erik. 

6. Veje og stier. 

Støvgener: Veje vandes efter behov med støvbinder.  Anders er i løbende kontakt med Ludvig. 

Stier: Stier sprøjtes. Der lægges stenmel ud for at få en fast overflade. 50m3 til ca. 15.000 kr. 

Stien ved stranden får kun grus. 

 



7. Møllesagen. 

Vi følger sagen. 10-12 kæmpe møller vil også få indflydelse på sommerhusområderne. 

John vil opdatere hjemmesiden med nyheder. 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at forholde sig til projektet og evt. melde sig ind i en evt. 

kommende støtteforening under ”Nordøst for Husby”.  

Næste beslutning vedr. Holstebro Kommunes planer for mølleplansområde 34T16 tages omkring 1. 

juni. Herefter dannes en evt. støtteforening. 

8. Stikvejene. 

Bestyrelsen vil til stadighed sørge for, at der er grus til rådighed på pladsen ved Blomstervej 

således, at beboerne på de enkelte stikveje kan reparere diverse huller. 

9. Eventuelt. 

Bestyrelsen vurderer ved broopsætningen, om der skal udlægges strandsand og opsættes et bord-

/bænksæt mere ved badestranden. 

Kommende generalforsamling: lørdag 10. oktober 2015 

Næste bestyrelsesmøde lør. 12.-9-15 eller søn. 13.-9.-15  

 

 

 

Hans Otto 

 

 

 

 

 

 


