
 

 

 

Beretning generalforsamling Nørhede Vest 2021 

 

Dejligt at se jer igen efter to år. 

 

Bare rolig det bliver ikke en  beretning, der svarer til to år. 

 

Som I forhåbentlig kan se er der sket meget i fællesarealet ved havnen. 

Der er lagt et stort arbejde i det. Hans Otto vil senere fortælle lidt om 

projektet. 

Vi har fået ejerens tilladelse til, at vi kalder det pleje området og det er 

gjort under sagkyndig behandling. 

Der var nogen, der troede at der var tale om byggemodning til 

sommerhuse. Der er blot tale om en forskønnelse af området. 

 

Vi vil også gerne overtage arealet. I første omgang har vi aftalt, at vi 

passer området uden udgift for ejeren. 

Vi er nu så langt med kloakeringen at planerne er ved at være klare. 

(tilpasser efter indlæg fra Vestforsyning og Holstebro kommune) 

 

Der er ingen tvivl om, at vi som bestyrelse går ind for planerne. 

 

 



 

 

 

Hastigheden i området er igen på tapetet og der er konkrete forslag om 

chikaner. 

Bestyrelsen har kontaktet Kaj Bech for at få en dialog med dem omkring 

hvilke tiltag, der kan iværksættes. 

 

Der kan laves chikaner – bump o.s.v.  

Det, der virker bedst er, at vi ALLE kører ordentligt. 

 

De før nævnte foranstaltninger har formentlig ikke den store virkning. 

Lad os få en dialog med Kaj Bech og se, hvad der kan gøres og så prøve et 

eller andet. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at give et beløb til den planlagte cykelsti til Sdr. 

Nissum. Vi går i nærmere dialog med Borger- og Idrætsforeningen om 

projektet. 

 

Gode forslag modtages gerne til forskønnelse af vores dejlige område. 

Frivillige initiativer er ønskelige i koordinering med bestyrelsen. 

 

 

 



 

 

I skal ikke holde jer tilbage med forslag. Jeg plejer gerne at side, der er 

ingen dumme spørgsmål, men der kan godt komme nogle ”dumme svar” 

 

Vi har stadig udfordring med vores hjemmeside. Her mangler vi virkelig 

hjælp.  

John Tuck bad om at blive pensioneret for at par år siden. Det fik han lov 

til, men ikke ret længe for så havde vi fat i John igen og tak for at du ville 

hjælpe, men nu går den ikke længere. John vil aflastes nu. 

 

Hjælp os med at finde en person, der vil varetage dette job. 

 

Tak for samarbejdet i bestyrelsen. ”I er rare at være sammen med” 

 

Beretningen overlades nu til generalforsamling 


