Nyhedsbrev juli 2020
Generalforsamlingen 2020 er udsat til lørdag den 3. oktober 2020 pga. Covid-19.
Indkaldelsen, dagsorden, regnskab og budget finder du på vores hjemmeside:
http://www.vejlbystrand.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=167411
Husk tilmelding med oplysning om antal personer, max 2 på mail på kasserer@vejlbystrand.dk
alternativt på Facebook siden “Grundejerforeningen Vejlby Strand” inden den 29. september
2020. Husk at oplyse os vejnavn og hus nr. på dit sommerhus.
Ingen arbejdsdag i 2020.
Men tag evt. selv en pose med rundt når du går tur og hjælp til med at holde sommerhusområdet pænt
og fri for affald, også på naturarealerne syd for Strandgården. Ret evt. selv en fejl hvis du ser en.
Desværre udskydes maling af bænke, opsætning af stiskilte der er i stykker m.m. vente til næste år.

Renovering af sti på toppen af diget ved Ferring Sø.
I maj gik entreprenøren i gang med forbedring af stien, med afretning af overfladen og derefter
udlægning af komprimeret stabilt grus og med stenmel som slutlag. Men nu er projektet gjort helt
færdigt, ved at der på begge sider af den nye belægning er udlagt jord, så stien ikke skrider i
kanterne.
Desuden har vi fået lagt nogle sten, som taget fra stykke ved postkassehuset, lags med
strækningen fra asfalten på Neerlandiavej og ned til diget, så biler ikke ødelægger den nye sti.
Vi er i bestyrelsen er meget tilfredse med det endelige resultat. Projektet er lavet i samarbejde
med Grundejerforeningen Vejlby Klit, og med tilskud fra Lemvig Kommune og Sol & Strand.

Fotos: Ny sti ned til diget og på toppen af diget ved Ferring Sø.

Flytning af flydebroen til fiskerlejet.
Vi har endnu et projekt, som forventes udført her i 2020. Flytning af flydebroen, som vi har fået af
Lemvig Komme, fra p-pladsen ved nordenden af Ferring Sø til Fiskerlejet. Der er også med dette
projekt tale om et fælles projekt, som Grundejerforeningen Vejlby Klit står i spidsen for. Vi afventer
endnu entreprenørtilbud inden projektet evt. realiseres.

Eventuelt kommende bredbåndprojekt – med mulighed for bedre internetforbindelse.
Bestyrelsen arbejder desuden på evt. at ansøge Energistyrelsens bredbåndspulje om tilskud til et
projekt med nedlægning af bredbånd i sommerhusområdet. Det kræver fuldmagter for dem der må
og vil være med, og som minimum vil betale 4.000 kr. hvis projektet gennemføres og vi opnår
tilskud fra puljen. Projektet går alene ud på at få bredbånd ført ind i huset. Derefter kommer så evt.
abonnement fra en internet-udbyder.
Bestyrelsen afventer et eventuelt kommercielt projekt, som Lemvig Kommune har oplyst om,
måske bliver en realitet.
Hvis et sådan kommercielt projekt tilbydes, kan alle få mulighed for at blive koblet på projektet.
I et projekt med tilskud fra Energistyrelsens bredbåndspulje, kan kun de 241 registrerede adresser
i vores grundejerforening være med, hvor der er registret en dårlig dækning. I vil høre nærmere,
om enten den ene eller anden løsning, når vi i bestyrelsen ved mere.
I kan evt. selv læse mere på Energistyrelsens hjemmeside om bredbåndspuljen:
www.ens.dk/bredbaandspulje.
Bredbåndskortet viser dækningen for 2020, herunder hvilke adresser der er tilskudsberettigede
(gule prikker). I finder kortet her: https://bredbaandspulje.ens.dk/
.

Fotos: Stemningsbilleder fra stranden ved Vejlby
For jer som ikke har set nyheden via Facebook-gruppen Vejlby Strand.
Anne Mette og Aksel Nielsen har genåbnet købsbutikken på torvet. Super dejlig. Husk også at
handle lokalt, så der fortsat er grundlag for en butik i Vejlby. Foreningen overrakte en blomst i
forbindelse med genåbning af butikken.

Formanden og Aksel Nielsen

Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Vejlby Strand

