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Dagsorden og referat. 

Velkomst v/Hans Erik Maegaard. 

Før generalforsamlingen orienterede Vestforsyning og Holstebro Kommune om den kommende kloakering. 

Ifølge tidsplanen for kloakeringsprojektet startes der i Nørhede Vest forår og sommer 2022 og i Nørhede 

Øst efterår og vinter 2022. Der udsendes et orienteringsbrev til alle husejere før start. Sidst på efteråret 

2021 kender vi entreprenøren, og grundejerforeningen vil indhente et samlet tilbud på de stikledninger på 

private grunde, som de enkelte husejere skal betale selv. Der vil så blive mulighed for den enkelte husejer 

at tilslutte sig. 

Holstebro Kommune orienterede om lånemuligheder, sløjfning af gamle anlæg og vilkår for dem, som nu 

har et nyt, godkendt anlæg. 

Det er muligt at holde sig ajour på: www.holstebro.dk/spildevand 

Efter denne orientering startede generalforsamlingen. 

 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Leif Carøe, som blev valgt. 

2. Beretning. 

Hans Erik Maegaard fremlagde beretningen, som blev godkendt. Der var få spørgsmål bl.a. om en 

eventuelt kommende cykelsti fra byen til havnen. 

3. Anders Würtz fremlagde og gennemgik regnskabet for 2019-20 og efterfølgende for 2020-21. 

Begge blev godkendt med få spørgsmål. Budget med udestående poster blev fremlagt til 

orientering.  

4. Forslag fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

Svend Ryge Petersen: Ønske om hastighedsdæmpning på Nørhedevej fra Blomstervej til havnen: 

Bestyrelsen sender forslaget til Teknik og Miljø, Holstebro Kommune, som skal vurdere sagen.  

Connie Petersen og Gert Ingo: Hastighedssænkning og evt. chikaner eller bump på Blomstervej: 

Forslagene blev drøftet. Bestyrelsen tager en dialog med Kaj Bech for at få ideer til fartdæmpning. 

Forslag om hjertestarter: Bestyrelsen sætter det i værk. Trygfonden kontaktes. Placeringen skal 

være så central, som mulig. 

6. Valg. 

Hans Otto Rasmussen og Hans Erik Maegaard blev genvalgt til bestyrelsen. 

Henning Lauridsen og Kurt Lindegaard blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen. 

Jette Henriksen blev genvalgt som revisor og Svend Erik Løkkegaard blev nyvalgt revisor. 

 

7. Eventuelt. 

Der var spørgsmål under kaffen. Ønske om bedre lyd(mikrofon) næste år. Hans Otto Rasmussen 

orienterede om arbejdsdagen søndag. 

 

Hans Otto Rasmussen 

http://www.holstebro.dk/spildevand

