Oktober 2016

Generalforsamling
Grundejerforeningen
Nørhede Vest
Lørdag 15. oktober 2016 kl. 14 i Multihallen, Sdr. Nissum.
Referat:
Generalforsamlingen begyndte med, at vi mindedes tidligere kasserer i bestyrelsen Edel Lauritsen, som
efter længere tids sygdom er død.
1. Bestyrelsen foreslog Svend Erik Løkkegaard som dirigent. Forslaget blev vedtaget.
2. Hans Erik Maegaard fremlagde beretningen, som kan læses på hjemmesiden. Hans Otto Rasmussen
orienterede om de grønne områder: A. Orientering om møde med skovfoged Kent Byrialsen,
Holstebro Kommune om planerne for skoven syd for sommerhusområdet. B. Status vedr.
forårsflisningen. C. Orientering om sidste rapport fra Skovdyrkerforeningen. I den efterfølgende
debat blev der udtrykt følgende: I forbindelse med ordningen med flisning en gang årligt i maj var
der flertal for at fortsætte ordningen. Vedr. punkt C var der flere forslag til bestyrelsen:
Beplantningsproces på friarealer ved stranden påbegyndes snarest. De eksisterende nye
beplantninger plejes til foråret. Græs vest for boldbane ønskes klippet flere gange. Stier ryddes og
der lægges ny belægning på ”telefonstien” ned til surf pladsen i lighed med ”mælkevejen”. Nyt grus
og høvling af alle veje. Det undersøges om drænene er i orden. Ja til flisning. Grene lægges kun ved
Blomstervej og havneområdet, vises ved skiltning. Haveaffald og hækafklip skal køres på
genbrugspladsen.
Derefter blev beretningen godkendt.
3. Kasserer Anders Würtz fremlagde regnskab og budget. Der var spørgsmål om, hvor meget
Holstebro Kommune tager for opkrævning af kontingent. Ved at sammenligne beløbene sidste år
og i år konstateredes det, at opkrævningsgebyret i år er omtrent som sidste år. Regnskabet blev
herefter godkendt.
4. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.
5. Der var et enkelt forslag fra medlemmerne om renovering af veje og skilte. Bestyrelsen tager det
med i behandlingen af veje og stier.
6. Valg til bestyrelsen: Anders Würtz og Ole Kristensen var på valg. Begge blev genvalgt.
Valgt som suppleanter i nævnte rækkefølge blev Henning Lauritsen og Kurt Lindgaard.
Genvalgt som revisorer blev Mads Videbæk og Jette Henriksen.
7. Forslag om stolpechikaner på Nørhedevej/Blomstervej. Opfordring til at køre efter reglerne.
Bestyrelsen blev opfordret til at henvende sig evt. skriftligt til brugere af vejene. Genopsætning af
stoppæle ved stierne. Ros til borde, bænke og sand ved stranden.
Hans Otto Rasmussen

