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Ekstraordinær generalforsamling.
1. Endelig godkendelse af vedtægtsændringer forelagt på den ordinære generalforsamling 2009.
Ændringerne blev endeligt godkendt. Det drejer sig om §5-6-8.
Nye vedtægter ligger på hjemmesiden.
Generalforsamling 2010.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Leif Carøe. Forslaget vedtaget.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden fremlagde beretningen. Han omtalte bl.a. det gode arbejde i bestyrelsen og den positive
kontakt med Holstebro Kommune. Omtalt blev også det i 2007 nedsatte Udvalg for Fællesarealer og
Vej. Udvalget og bestyrelsen har investeret en anseelig mængde arbejdstimer, desværre uden at
samarbejdet har givet et konstruktivt udbytte. Bestyrelsen ser nu frem til det videre samarbejde
med lodsejere og kommune.
Hans Otto Rasmussen orienterede om bestyrelsens planer vedr. de grønne områders tilstand med
udgangspunkt i konsulentbesøg fra Skovdyrkerforeningen.
Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Keld Thomsen, Svend Erik Løkkegård og Hans Erik
Maegaard, som skal tage sig af Fællesarealernes og Nørhedevejs status. Bestyrelsen har ligeledes
nedsat et udvalg bestående af John Tuck og Hans Otto Rasmussen, som skal arbejde med planer for
oprydning og genplantning af de grønne områder.
Formanden sluttede af med en stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Anette Würtz og Svend
Erik Løkkegård. Begge har lovet at være bestyrelsen behjælpelig i fremtiden. Svend Erik er også
stadig at finde blandt ”brobisserne” .
Beretningen kan læses i sin fulde længde på foreningens hjemmeside www.norhedevest.dk
3. Regnskabet.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
4. Budget – herunder forslag til kontingent.
Budget og bestyrelsens forslag om kontingentstigning fra 400kr. til 600 kr. for 2010-11 blev
fremlagt. Bestyrelsen beklagede, at der ikke i dagsordenen var orienteret om forslaget. Stigningen
begrundes med en eventuel udgift til belægning af Nørhedevej. Vi foregriber hermed en eventuel
større investering. Der var delte meninger om nødvendigheden af en ny belægning på Nørhedevej.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Der var forslag om: A: Uændret kontingent
B: 600 kr.
C: 800 kr.
Kontingent på 600 kr. for 2010-11 blev vedtaget.
5. Forslag fra medlemmerne.
Forslag 1: Undladelse af græsslåning på friarealer. Forslaget blev, efter fremlæggelse og belysning,
forkastet.
Forslag 2: Forslag benævnt 1-2 og 3, bilag 2: 1) Forkastet idet bestyrelsen lægger beretning og
generalforsamlingsreferat på hjemmesiden efterfølgende. 2) Forslaget trukket tilbage. 3) Forslaget
trukket tilbage.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Svend Erik Løkkegaard og Edel Lauridsen. Bestyrelsen foreslog Anders Würtz og genvalg
af Edel Lauridsen. De blev valgt.
Til Suppleanter valgtes Ole Kristensen og Keld Thomsen.
7. Eventuelt.
Formanden takkede Anette og Svend Erik for et godt og stort stykke arbejde.
En flytning af generalforsamling og arbejdsdag blev diskuteret. Bestyrelsen kommer med et udspil.
Målet er, at flere får mulighed for at deltage i den fælles arbejdsdag.
Der blev også nævnt, at bestyrelsen fra næste år vil lægge generalforsamlingsindkaldelse, beretning
og referat på hjemmesiden og kun udsende disse pr. post til de medlemmer, der skriftligt anmoder
derom. Anmodningen skal være bestyrelsen i hænde senest 01.06.2011.
Derefter livlig snak under kaffen.
Bestyrelsen

