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Referat fra bestyrelsesmøde 11. januar 2020 hos Lars Bjerghuse 116 

Deltagere: Den samlede bestyrelse 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18. august 2019 
Godkendt 

3. Opfølgning på trufne beslutninger 
    a. Udflugt med Naturbus for medlemmer 
   Udflugten fra velafviklet med fin deltagelse. Der var mange som ønskede at være med, men der var  
   mange der ikke var plads til. 
 
4. Orientering fra formand 
    a. Legeplads 
    Ervind rykkede kommunen i november. Beskeden er at det fornødne udføres i foråret 2020 
    b. Færdsel i klitterne ved Sletten 
   Det giver problemer med sandflugt. Der bør opsættes skilte med færdsel i klitterne udenfor stierne 
   ikke er tilladt. NST accepterer ikke skiltning. 
   Nicolai kontakter NST med forespørgsel om mulighed for tilplantning med marehalm i bare områder 
   med efterfølgende hegning .  
    c. Cykelsti 
    Er lidt forsinket grundet indsigelse mod linieføring i Husby 
    d. Møde med Naturstyrelsen 
    Der er afholdt møde med NST og de 6 sommerhusforeninger langs Vestkysten omkring lejers forkøbs- 
    ret til grunde Forkøbsretten er blevet forlænget foreløbig med 5 år. 
 
5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Nicolai har talt med Anette hos Holstebro Kommune vedr ”Hold DK rent” Planen vil foreligge 1. marts 

Der har været henvendelse til Ervind angående stigende grundvandsproblemer  hos nogle grundejere.    

6. Vej-forhold 
Entreprenøren Knud Erik holder veje og grøfter i god stand. Han følger selv op på hvornår der er behov for 
vedligeholdelse. Kontakter fra ejere går til Ervind 

7. Generalforsamling 18. juli 2020,kl 14.00 
I.a.b. 

8. Sommerfest 18. juli 2020, kl 18.00 
Festudvalg bestående af Nicolai, Birte, Bent og Keld mødes 12. januar for at tilrettelægge festen. Der 
tilstræbes endnu bedre underholdning samt smukkede udsmykning i telt. 
Lars spørger Mai Brit om hun vil være tovholder i forbindelse med salat til festen. 
Det forsøges at få mere struktur på oprydning og opbevaring af diverse effekter efter 
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festen/medlemsmøde. 
Birte kontakter lokal vinimportør for at undersøge muligheder for bedre vin til en fornuftig pris 

9. Orientering fra kasserer 
Budgetter for A og B medlemskasser følges. 
10 huse på Sletten har endnu ikke betalt kontingent. Birte rykker igen. 

10. Bevillinger 
I.a.b. 

11. Kommende aktiviteter 
Strandrensning  lørdag den 2. maj 2020 
Eventuelt medlemsmøde den 19. juli 2020(dagen efter sommerfest) med emne ”Lokalhistorie” 

12. Næste bestyrelsesmøde 
28. marts 2020 kl 10.00 hos Nicolai Bjerghuse 142 

 

 
 


