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Beretning til generalforsamling i grundejerforening Nørhede Vest 

2018. 

 

Velkommen til generalforsamlingen. 

Dejligt at se så mange. 

 

Vedr. hastighedsbegrænsning er vi ikke kommet længere. Vi 

tænker stadig over, hvordan vi kan afhjælpe de høje hastigheder. 

Chikaner kan være en god løsning. 

Vi skal blot tænke på de nedbremsninger og efterfølgende 

accelerationer, der er ved disse chikaner også kan være 

generende.  

Mange steder ønsker man dem faktisk fjernet igen. 

 

De grønne områder ved havnen er ikke glemt. Vi har behov for at 

få afklaret ejerforhold inden vi genplanter. Der skal graves nye 

kabler ned i området. I den anledning skal Ringkøbing Amts 

Højspænding have tinglyst retten til at grave. I samme anledning 

kan vi så få afklaret ejerforhold i forhold til tilladelse til 

genplantning. 

Der er nu mulighed for internet. Mange har tilsluttet sig. 



 

Den kommende kloakering vil jeg ikke komme ind på, da vi får 

besøg fra Holstebro kommune. Det aftalte vi på et møde som 

Hans Otto og jeg havde i foråret. 

 

Jeg vil blot sige, at vi i bestyrelsen har haft en positiv dialog med 

kommunen og ser frem til, at vi får området kloakeret. 

 

Vejskilte har vi nu bedt Kaj Bech om at vurdere behovet for 

udskiftning. Tidens tand sætter også sit præg på vejskilte.  

 

Vi har også en enkelt vedtægtsændring således, at vi får 

indkaldelse og indsendelse af forslag mere i harmoni. Mere om 

det under pkt. 4. 

 

Beretninger bliver mange gange målt på længden. Vi har ingen 

ambition om at have en lang beretning. Vi har en ambition om en 

dialog med jer, der vil bruge en lørdag eftermiddag til at være 

sammen med os. 

Vi syntes at vi har et utroligt godt område, der byder på mange 

oplevelser. 

 

Skulle vi så ikke være enige om, at finde det positive og når det er 

fundet er der også energi at være positiv kritisk. 



 

Vi har vel alle prøvet at være til møder, hvor der er personer til 

stede, der kun kan være kritiske og som konstant finder kritiske 

emner og det er i øvrigt de samme, der ikke gør noget for 

fællesskabet. Sådan vil vi ikke være. Vi vil have det godt med 

hinanden og så være positiv kritisk. 

 

Aktivitetsdagen i morgen er et rigtig godt sted at hygge sig og 

lave lidt praktisk. Der er ikke de store opgaver, men meld jer også 

for samværet. 

Der er indkøbt til 3. halvleg som fløjtes i gang kl. 12.00 ved Anette 

og Anders. 

Jeg vi gerne sige tak til dem, der kommer i morgen. Jeg er ramt af 

en deltagelse i en fødselsdag, men Anders og Hans Otto vil sørge 

at der er snaps i glassene og Annette har sørget for kage til kaffen 

Vi har en bestyrelse, hvor vi er meget forskellige. Det gør også, at 

vi har et godt samarbejde. Tak for det. 

John du holder stadig fat i os omkring hjemmeside m.v. Godt du 

er der. Tak for det. 

Nu er vist ved at være jeres tur. 

Tak for ordet. 

 

Vi tilstræber at kommunen kan indlede deres information kl. 

14:45. 


