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Beretning generalforsamling i grundejerforeningen Nørhede Vest. 

 

Velkommen til generalforsamling 2016. 

I maj måned døde vores kære kasserer Edel Lauritsen efter længere tids 

sygdom. En sygdom som er kommet og gået gennem en årrække. Vi i 

bestyrelsen har mistet en dejlig kollega som var rar at være sammen med 

både i bestyrelses- og ikke mindst i privat sammenhæng. 

Vores savn er jo intet at regne i forhold til det savn som Henning og den 

øvrige familie mærker. 

 

Edel var et fantastisk menneske både i forhold til at styre Nr. Felding 

Vognmandsforretning med 14 lastbilvogntog og lige så mange chauffører 

og til bestyrelsesarbejdet her. Edel kunne det hele. 

 

Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig så vi sammen kan mindes Edel. 

Æret være Edels minde TAK! 

 

Livet skal gå videre og det gør det også. 

 

Vi har heldigvis ikke haft besøg af familiemedlemmer til Allan og Bodil 

(stormvejr)  



Vi er stadig i gang med reetablering efter disse besøg. 

Vi har jo også stadig gang i forskønnelsesprocessen for vores område. Det 

vil Hans Otto redegøre for lidt senere i beretningen. 

En ny trend er kommet til vores område. – fjernelse af skilte. Det er gået 

ud over skiltet Blomstervej. Andre har åbenbart haft behov for at indføre 

hastighedsbegrænsning 60 km/t et andet sted end Sdr. Nissum. Begge 

skilte er nu erstattet. 

 

I forbindelse med Edels dødsfald er Anders Würtz udpeget som kasserer.  

Ole Kristensen er nu trådt ind i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem.  

I år har vi også fået en ny badebro. Det må vist siges, at være en succes. Vi 

oplevede på opsættelsesdagen først i maj måned, at der var en far og 

hans to børn, der skulle bade fra broen. 

 

Den gamle bro nyder nu sit otium i en sø i Midtjylland! 

På vindmølle området har vi intet nyt.  

Omkring kloakering har vi rettet henvendelse til Holstebro kommune 

medio august. Svaret er, at kommunen medio 2017 vil sende planerne i 

høring. Tidshorisonten efter denne høring kendes p.t. ikke. 

Vi vil naturligvis informere i det omfang vi hører nyt. 

 

Stadig vil vi opfordre til, hvis I har planer om ændring af kloakering ved 

eget hus lige at ringe til kommunen. 



 

Det er stadig muligt at melde sig til aktivitetsdagen i morgen. 

Tak for samarbejde i bestyrelsen. I er rare at være sammen med. Også en 

stor tak til John Tuck for hans utrættelige arbejde som webmaster. 

 

Hermed overlades beretningen til generalforsamlingen! 

 


