Oktober 2013.

Ordinær generalforsamling
Grundejerforeningen
Nørhede Vest.
Lørdag 12. oktober 2013 kl. 14 i Multihuset, Sdr. Nissum.
Dagsorden / Referat
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Leif Carøe, som blev valgt.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formand Hans Erik Maegaard fremlagde beretningen, som kan ses på hjemmesiden.
Formanden fremhævede det gode samarbejde i bestyrelsen, med John Tuck og Svend Erik
Løkkegaard og med vore øvrige samarbejdspartnere.
Hans Otto Rasmussen orienterede om arbejdet med de grønne områder. I foråret 2014 i
maj måned vil der igen blive arrangeret flisning af grene og træer for områdets beboere.
Tidspunktet meddeles via hjemmesiden og sms. Der var tilslutning hertil fra forsamlingen.
Arbejdet med pleje og genplantning fortsættes. Planteplan af Carl Aage Sørensen lægges
på hjemmesiden.
Anders Würtz orienterede om hjemmesiden og tilmeldingen til denne. Der er tilmeldt 171 .
Al kommunikation foregår herigennem. Påmindelser via sms blev rost. Det er vigtigt at
holde sin ”profil” opdateret.
Kommentarer og spørgsmål til beretningen: Der var en tak til bestyrelsen for arbejdet.
Bestyrelsen blev opfordret til at renovere stierne, særlig mælkevejsstien og en nord-syd
gående sti af hensyn til kørestolsbrugere, barnevogne, etc. En renovering af strandstien er
planlagt. En beboer ønskede en cykel-/gangsti fra Sdr. Nissum til sommerhusområde/havn.
Det skal i så fald ske i samarbejde med borgerforening og havn. Bestyrelsen blev opfordret
til at søge fondsmidler til stiprojekterne. Flere beboere påpegede støv- og støjgener fra
Blomstervej og Nørhedevej. Der køres til tider med for stor hastighed. Yderligere
hastighedsdæmpning vil ifølge forespørgsel ved Holstebro Kommune blive vanskelig.
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for en anden vejbelægning, hvor der i dag er grus.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder fremlæggelse af næste
års budget.
Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret
kontingent.
Forslaget om uændret kontingent blev vedtaget.
5. Forslag fra medlemmerne.
Børge Madsen havde 3 forslag. Se forslagene under ”bilag” og bestyrelsens indstilling hertil.
Forslag 1: Forslaget forkastet. Forslag 2: Forslaget trukket af forslagsstilleren. Bestyrelsen
undersøger muligheder for div. vejchikaner. Forslag 3: Forslaget trukket af forslagsstilleren.
Kommunen har påtaleretten. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at overholde reglerne i
deklarationen.
6. Valg til bestyrelsen. På valg er
Hans Erik Maegaard (modtager genvalg)
Hans Otto Rasmussen (modtager genvalg)
Valg af 2 suppleanter.
Valg af revisor.
Hans Erik Maegaard og Hans Otto Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen.
Ole Kristensen og Kjeld Thomsen blev genvalgt som suppleanter.
Mads Videbæk og Jette K. Henriksen blev genvalgt som revisorer.
7. Eventuelt.
Leif Carøe orienterede om vindmøllesituationen.
Hans Erik Maegaard opfordrede forsamlingen til at afgive deres stemme i forbindelse med
valget til bestyrelsen for Vestforsyning til Leif Carøe.
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