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Referat. 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Svend Erik Løkkegaard, som blev valgt. 

2. Beretningen. 

Hans Erik Maegaard fremlagde beretningen, som kan ses på hjemmesiden. 

Spørgsmål til beretningen: (Nr. 278) Lavere hastighed på Nørhedevej med skiltning. 

Undersøges hos politiet. (Nr. 346) Ønske om en mere realistisk hastighedsskiltning på 

Blomstervej. 

Bestyrelsen tager bemærkningerne til efterretning og behandler dem på kommende 

bestyrelsesmøder. 

(Nr. 467, 494 og 345) kom med bemærkninger og ønsker om beskæring og oprydning ved 

Blomstervej og andre steder. Ligeledes skal 1. brofag på badebroen fastgøres anderledes 

næste år. Bestyrelsen tager bemærkningerne til efterretning. 

(Nr. 355) Spurgte til vindmøllesagen. Sagen kører endnu. Nærmere oplysninger kan fås via 

linket på hjemmesiden. Den enkelte ejer må selv melde sig ind i Foreningen Nordøst for 

Husby. Det er vigtigt at tage stilling, da en møllepark vil kunne ses og høres i 

sommerhusområdet. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Anders Würtz fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 

Det kommende års budget blev fremlagt med følgende bemærkninger: budgetpost 

forårsflisning blev flyttet til læbælter m.v. 

Udestående poster blev nævnt. En eventuel justering af budgettet på næste 

bestyrelsesmøde. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 

Hans Erik forelagde forslaget om vedtægtsændring, som kan ses som bilag til referatet. 

Der var ingen indsigelser mod at behandle det på denne generalforsamling. Endelig 

vedtagelse af forslaget sker på ekstraordinær generalforsamling umiddelbart før næste 

almindelige generalforsamling. 

Forslaget vedtaget. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

Ingen. Et for sent indsendt forslag behandledes under eventuelt. 

6. Valg. 

Anders Würtz og Ole Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Henning Lauritsen og Kurt Lindegaard blev genvalgt som suppleanter. 

Mads Videbæk og Jette Henriksen blev genvalgt som revisorer. 
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7. Eventuelt. 

Der var forslag om vedligeholdelse og renovering af stien langs Nørhedevej. 

Bestyrelsen sætter det i værk til næste forår. 

Herefter sluttede generalforsamlingen. Der var mødt ca. 75 medlemmer.  

Tak for en god generalforsamling. 

 

Kloakeringsplaner. 

Efter mødet orienterede Helena Staunstrup Kvist, Haris Nuhanovic og Torben Mølgaard om 

planerne vedrørende en kommende kloakering af området. Planerne bliver politisk behandlet i 

2019 og kan tidligst sættes i værk 2020-21. Pt. er tilslutningsprisen 37.500 kr. Til sammenligning 

koster et nyt nedsivningsanlæg 55 – 65.000 kr. Spørgsmålet er også om et nedsivningsanlæg kan 

godkendes i fremtiden. Der kom gode svar på gode spørgsmål. 

Holstebro Kommune vil løbende holde os orienteret. Følg med på hjemmesiden. Den viste 

PowerPoint præsentation vil også kunne findes der. Vi vil også der lave et link til kommunens 

hjemmeside. 

 

Aktivitetsdagen forløb fint. Der blev lavet meget og alle hyggede sig i det gode vejr. Dagen sluttede 

på Anemonevej 300 med mad og drikke.  

Tak til alle for den fine indsats. 

 

Hans Otto Rasmussen 

 

 

 

 

 


