
Referat af generalforsamling af Bjerghuse Grundejerforening 16. juli 2016  

Valg af dirigent og referat 

Suzanne er valgt som dirigent og Henriette som referent. 

Dette er foreningens sidste generalforening, da den efterfølgende sammenlægges med Fjand 

sommerhusforening. 

Formandens beretning 

Beretning Bjerghuse Grundejerforening – Generalforsamlingen 2016 

Siden sidste generalforsamling er vi steget fra 106 medlemmer (Naturstyrelsen 33 medlemmer) til 136 

medlemmer ud af 140 mulige, idet Sletten fra nr. 30-63 er kommet med efter et vejsyn og efterfølgende 

istandsættelse af vejen.  

Vores gamle entreprenør, Knud Erik, er tilbage som vedligeholder af vejene i området, efter at Holstebro 

Kommune havde valgt en anden entreprenør til at renovere vejene fra vendepladsen her til enden af 

Sletten. 

De tilbagemeldinger jeg har fået efter renoveringen og den løbende vedligeholdelse gør at jeg tør sige at 

vejkvaliteten opleves som meget tilfredsstillende af såvel områdets beboere som renovationsselskab, post 

og andre erhvervsdrivende som kører fast i området.  

I det forgangne år er vejbump blevet udbedret og der er sat markeringspæle ved dumpene. Der er også 

blevet afgrenet langs vejkanter og rabatter renset op, ligesom der på Sletten er blevet gravet 

afvandingsløb. Ved områdets nordlige del er der opsat en informationstavle med privat vejsangivelse og 

husnumre på områdets huse som man kører ind mod. 

På baggrund af sidste års generalforsamling har vi arbejdet mod at samkøre de to foreningers vedtægter til 

forberedelse af en sammenlægning. Resultatet af dette arbejde har vi jo lige oplevet på 

Sommerhusforeningens generalforsamling. 

 

På bestyrelsens vegne 

Bestyrelsen:  

Raymond Kolbæk (Formand) Fjand Sommerhusforenings repræsentant 

Jan Wium Andersen (Kasserer) 

Jens Henrik Jakobsen (Naturstyrelsens repræsentant) 

 

Suppleant: 

Henning Pedersen 



Revisorer: 

Niels Sams 

Hans Madsen 

Raymond fremlagde beretningen. Beretningen godkendt.  

Fremlæggelse af årsregnskabet 

Se bilag 

Regnskab godkendt. 

Behandling af forslag 

Forslaget om sammenlægning med Fjand Sommerhusforening godkendt. Kan først endelig vedtages på 

ekstraordinær generalforsamling d. 23. juli 2016 

Fremlæggelse af budget og medlemskontingent 

Kontingent næste år 200 kr. 

Valg suppleant: Henning Pedersen 

2 revisorer : Genvalg af Niels Sams og Hans Madsen 

Evt. 

Koglen – er meget generet af for høj fart og støv. Vil gerne bede bestyrelsen om at få etableret bump og 

beder om, at der tages hensyn. 

 

 

 


