Generalforsamling
Grundejerforeningen Nørhede Vest
Lørdag 14. oktober 2017 kl. 14 i Multihallen, Sdr. Nissum
Referat.
1. Bestyrelsen foreslog Svend Erik Løkkegaard, som blev valgt.
2. Formand Hans Erik Maegaard Fremlagde beretningen, som kan ses andetsteds på Hjemmesiden.
Hovedpunkter fra beretningen:
A. Ejerforholdet vedr. matrikel 20 m ved stranden/havnen undersøges før beplantning startes.
B. Badebroen let beskadiget ved høj vandstand. Ordnes.
C. Holstebro kommune behandler kloakeringsplanerne i løbet af 2018. Nyanlæg af siveanlæg giver
op til 15 års respit på tilslutning.
D. Bestyrelsen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.
E. Aktivitetsdagen 2017 omtaltes.
F. Vejskiltene er i dårlig stand. Bestyrelsen undersøger priser vedr. fornyelse eller reparation.
Beretningen vedtaget.
Efter beretningen orienterede Hans Otto Rasmussen om de grønne områder. John og Hans Otto har
været på rundtur med skovfoged Anders K. Elmholdt. Rapporten kan ses på hjemmesiden.
Rapporten bruges i planlægningen af arbejdsdagen søndag og i plejen af området i øvrigt.
Arbejdsplanen for søndag blev skitseret. Som ved tidligere generalforsamlinger blev der spurgt ind
til behovet for den årlige flisning af grene. Prisen var i år på 6600kr. plus moms. Der er også nogle,
som lægger haveaffald ud. Der bliver heller ikke længere fældet mange store træer. Det blev
foreslået at droppe ordningen. Et klart flertal af de fremmødte ønskede dette, og bestyrelsen vil
herefter på næste bestyrelsesmøde stadfæste beslutningen. De nu henlagte grene bliver fjernet og
sommerhusejere må herefter selv køre grenaffald til genbrugspladsen. Pladserne bliver ryddet for
grene i november 2017. Tidspunkt m.m. vil blive annonceret på Hjemmesiden.
3.
4.
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Regnskabet blev fremlagt af kasserer Anders Würtz og godkendt.
Budget blev fremlagt af Anders Würtz. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
2 forslag, som var indsendt for sent (12/9) blev flyttet til Eventuelt.
Valg. Hans Otto Rasmussen og Hans Erik Maegaard blev genvalgt. Suppleanterne Henning Lauritsen
og Kurt Lindegaard blev genvalgt. Revisorerne Mads Videbæk og Jette Henriksen blev genvalgt.
7. Eventuelt.
Indsendt forslag 1: Ønske om navne på stier og hastighedschikaner på blomstervej. De fremsatte
bemærkninger vil blive behandlet af bestyrelsen. Der skal tages både praktiske og juridiske hensyn.
Indsendt forslag 2: Forslag om en fælles internetløsning. Bestyrelsen vil se på sagen. Medlemmerne
bedes komme med ideer til denne.
Der er placeret en hjertestarter i Sdr. Nissum by. Vej til surfpladsen bør repareres. Sand på
stranden igen til foråret.
Til sidst fik vi en god orientering om møllesituationen på Pallisbjerg Enge af Marianne Bentsen,
medlem af styregruppen for Foreningen Nordøst for Husby. Det har været en langvarig sag, hvor
foreningen forsøger at forhindre, at der bliver rejst 12 møller på 149 m i området. Marianne
opfordrede tilhørerne til at følge med i sagen og evt. tilmelde sig som medlemmer.
29.10. 2017 Hans Otto

