Generalforsamling 28-4-2018, Harboøre
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning
8-10 år som formand. 5 bestyrelsesmøder.
Facebook. Søg Grundejerforeningen Vejlby Strand. Søg om optagelse, oplys navn
samt adresse i Vejlby, så bliver du tilknytte som medlem af den lukkede gruppe,
som vi har fælles.
Gener fra kloakeringen, vil vi gerne have i bestyrelsen, så det kan tages med ved
sidste 5-års-gennemgang, november-december 2018, så vil vi gerne vide det.
Info@vejlbystrand.dk
Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent og godkendelse
af budget for efterfølgende år.
Inkl. kontingentfastlæggelse på fortsat 750,- kr./år.

5. Indkomne forslag –gennemgang af udviklingsplan for området.
Forslag om alternative planter til hybenroser, hvis vi hyben ryddes og der plantes
nye planter, der ikke på samme måde vil være invasiv. Bestyrelsen vil arbejde for,
at der laves en liste over alternative planter, som kan erstatte hybenroser.
Grunde med megen hyben, skal grundejeren, anmodes om at holde, Ellers vil
bestyrelsen, hvis muligt, få ryddet op, på ejeres regning.
Forslag om at det indarbejdes i vedtægterne, at der ikke må plantes nye hyben i
foreningens område.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
ES valgt som formand.
Der skal vælges ét nyt bestyrelsesmedlem, som vælges for ét år.
Marlene Dyrelund Gemmer, Vejlby Klit 381.
Ellen Burkarl genvalgt i en ny 2-årig periode.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Susanne Lassen – modtager genvalg som 1. suppleant.
Mogens Bentzen er genvalgt som 2. suppleant.
Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
Nyt medlem i stedet for Marlene Dyrelund Gemmer.
Hans Georg Pørksen genvalgt.
Nyvalg: Poul Erik Nielsen, Neerlandiavej 165 (Middelfart Sparekasse)
Revisor suppleant valgt for 1 år: Ole Vinter Hansen, genvalgt som suppleant
8. Eventuelt
1. Salg af grunde for enden af Bjergehusvej. Henvendelse fra Lemvig Kommune
om evt. ny lokalplan for udstykningen. Bestyrelsen har endnu ikke set noget
forslag.
2. Købmanden, Aksel Nielsen – lukker måske forretningen i 2019.
Og evt. fremtidig tilknytning til Grundejerforeningen Vejlby Strand.
Formanden oplyser, at bygningerne er sat til salg.
Forslag om, at foreningen støtter Aksel i at finde en ny købmand.
Bestyrelsen, mener ikke foreningen kan bruge medlemmernes midler, på at
købe bygning eller på anden måde økonomisk støtte en evt. ny købmand. Men
vi vil bakke op, det vi kan på anden måde.
3. Tilskud fra Feriepartner-udlodningspulje 2018.
Jan Brainer Vejlbly Klit 272. Hundelegeplads. Evt. ved Ferring Sø.

Bænke ved Cykelrute 1 kan måske søges via ordningen?
4. Internetforbindelse og dårlig mobilforbindelse.
Har grundejerforeningen mulighed for at lægge pres på udbydere, for at sikre
bedre dækning.
Dårlig dækning kan indrapporteres til Lemvig Kommune via deres hjemmeside.
TDC og Telia udbyder i området.
Ellen Burkarl oplyser, at Air-net har dækning. Sender sidder i masten ved
Victoria Street Station.
5. Hans Georg Pørksen, Neerlandiavej
Vil anmode bestyrelsen om, at bestyrelsen kommer med forslag til nye
vedtægter, som kan fremlægges på generalforsamlingen til næste år.
6. Forbedring af belægning og chikaner på Vejlby Klitvej.
Vejlby Klit 272 – Jan Breüner. Bor ud til Vejby Klitvej, som giver en del gener
med støv ind over grunden og huset.
En del af Vestkyststien er også Vejlby Klitvej. Så Lemvig Kommune bør have
fokus på at opgradere belægningen.
Vandvogn – til at dæmpe støvgener på VK-vejen. Det har tidligere været
praksis.
7. Ellen Burkarl opfordring til at tage folder om affaldshåndtering og færdsel i
klitterne, som ikke tåler den megen færdsel.
Vin til Oda og Johannes for endnu en gang at lægge garage og stole til pølser og
hygge efter arbejdsdagen den 27. april.
STOR tak til Carsten Johansen for mangeårigt solidt virke som formand for
foreningen. Bestyrelsen og medlemmerne skylder Carsten en stor tak, for de
mange gode løsninger og ændringer af foreningen, som det er blevet til gennem
tiden. Vingave samt gavekort til en middag med fruen blev overrakt af bestyrelsen.
Der var stående applaus og taktfast bifald til Carsten. Så oplevede vi det med i
foreningen.
Herefter en superlægger buffet og hygge efter veloverstået generalforsamling.

