
  

Bestyrelsesmøde  
Søndag d. 25/9/2022 
Mødet afholdtes hos Jens Erik. 
Deltagere: Lars, Birte, Grethe, Jens Erik 
Afbud fra Vibeke, Maj-Britt og Henning  

 
 

Dagsorden/referat  

1. Godkendelse af dagsorden/referat 

- godkendt  

2. Opfølgning af tidligere trufne beslutninger  

- intet 

3. Orientering fra formand a) Klitsyn – Naturstyrelsen 

- der er afholdt klitsyn 13. aug. Hvor Ervind, Lars og Frank Sjøgren deltog. Derudover var 

Holstebro og Naturstyrelsen repræsenteret incl deres respektive entreprenører 

Halm udlægges max 2 gange årligt på redningsstier til havet. 

Der opstilles ikke yderligere skraldespande på stranden. 

OK hvis Foreningen opsætter skilte med hvordan man skal færdes i klitterne. 

Steen Frederiksen var indkaldt som foreningens kontakt til Naturstyrelsen i forbindelse 

med Natur Nationalpark Husby Klit. 

Steen vil forkusere på: 

- Omfang af hegning 

- Hvad invasive arter egentlig er i aktuelle tilfælde 

- Behov for VVM undersøgelse 

 

 



  

4. Vejforhold 

- støvbindingsmiddel til bekæmpelse af vejstøv (ikke aktuel pt) er indkøbt og kan afhentes 

ved kontakt til Jens Erik (tlf 22751896) 

Hulle vil først blive udbedret efter at fiberentreprenøren er færdig med sit  

5. Fiber bredbånd 

Nedgravning pågår og det er gået en hel del ud over vore veje. Mandag tager Jens Erik 

gennemgang med graveentreprenøren for at aftale retablering. 

6. Orientering fra økonomiansvarlig  

- sommerfesten gav et forventelig mindre underskud 

- de 2 konti bibeholdes idet der ikke kan opnås besparelse ved sammenlægning. 

- der er stadig nogle få der ikke har betalt kontingent men dog færre end sidste år 

7. Bevillinger 

Intet 

8. Tur med naturbussen 

Afvikles i efterårsferien. Plads til 37 deltagere. 

Foreningen yder tilskud på 100 kr pr voksen og 50 kr pr barn 

9. Evt. 

Stjernetur med Jørgen Dalsgaard -Christensen og Ole Knudsen engang i jan-feb når 

vejrudsigten viser klart vejr. Der kan tilbydes 2.000 kr til Ole Knudsen for at sætte os ind i 

universets mysterium: 

Der følges op på hjertestarter kursus (Maj-Britt) 



  

10. Næste bestyrelsesmøde. 

14. januar 2023 kl 10.00 med efterfølgende julefrokost kl 12.00 

 

 


