Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Vejlby Strand
lørdag den 18. maj 2019 – Harboøre Centeret

Dagsorden: (jfr. vedtægter § 5)
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
for efterfølgende år.
5. Fremlæggelse af forslag til ændring af foreningens vedtægter
6. Indkomne forslag
- Gennemgang af bestyrelsens forslag til udviklingsplan for området
- Foreningens bidrag til etablering af vejbump på Vejlby Klit-vejen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er kasserer Susanne Presthi – modtager genvalg (deltager ikke til mødet)
På valg er Marlene Gemmer – modtager genvalg
Nyt medlem til bestyrelsen efter vor afdøde næstformand Evald
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter
10. Eventuelt
I forlængelse af ordinær generalforsamling og inden frokost:
- Oplæg v/Turistchef Kristian Hansen, Visit Vestjylland
- Oplæg v/Jens Kaasgaard, formand for foreningen Stop Vesterhav Nord
1. Bestyrelsen foreslog Mogens Bentzen, som blev valgt. Mogens Bentzen kunne konstatere, at
generalforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægterne og derved lovlig.
2. Formandens beretning kan ses her:
Den kan desuden ses på www.vejlbystrand.dk
Bjergehusvej 1: Grøfterne ved Neerlandiavej, der er ikke ryddet pænt op. Der er desuden fjernet
skelpæle og der er arbejdet helt inden på grunden. Hvad kan der gøres?
Pumpelaget: Formanden for pumpelaget og grundejeren vil mødes og finder en løsning.
Formandens beretning blev godkendt
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3. Formanden fremlagde det reviderede regnskab.
Vejlby Klit 207A: Hvorfor er der så mange rykkere?
Bestyrelsen: Det er en kæmpe opgave, og vi kan ikke svare helt konkret hvorfor. Det er
selvfølgelig irriterende, og vi kan kun opfordre til, at alle grundejere får styr på betalingen.
Regnskabet blev godkendt.
4. Formanden fremlagde budgettet for 2020, herunder fastsættelse af kontingent.
Vejlby Klit 313: Forslår til at skifte til Santander Bank, for der får man renter. En grundejer oplyste,
at de ikke optager foreninger som kunder.
Budgettet og kontingentet blev derefter godkendt.
5. Marlene Gemmer fremlagde ændringerne af vedtægterne og forretningsordenen, som kan ses
på hjemmesiden www.vejlbystrand.dk
Ændringerne blev godkendt og de bliver nu sendt til Lemvig Kommune til endelig godkendelse.
6. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Formanden fremlagde status for udførte opgaver 2018-19 og bestyrelsens forslag til
udviklingsplan for området, se www.vejlbystrand.dk
Vejlby Klit 337: Drejer det sig kun om grusvejen eller hele Vejlby Klit Vejen?
Vejlby Klit 277: Vi bor i 1. støvregn og har set forskellige forslag med mindre og større virkning.
Der skal være flere bump, da der er for lang afstand mellem dem. Der burde være skilte med 20
km.
Vejlby Klit 73: Det virker ikke med skilte, hvad med ”stærekasser”?
Vejlby Klit 277: Jeg har talt med Lemvig Kommune i 10 år, og vi har brug for en slutdato, på
hvornår de udfører det de lover/siger. Ellers sker der ikke noget.
Vejlby Klit 311: Der har ikke været en generalforsamlingen uden snak om Vejlby Klit vejen. Kan vi
ikke gå sammen, både bestyrelsen og grundejere, og yde pres på kommunen? Vejen burde
asfalteres hvis det skal blive godt.
Vejlby Klit 159A: Hvad med vejfonden? Barendsvej og Neerlandiavej er privatveje, det er Vejlby
Klit vejen ikke. Svar der findes ingen vejfond.
Vejlby Klit 297: Vejlby Klit vejen er en redningsvej, så det er kommunevej. Skiltene er
tilrådighedstavler, og folk respekterer dem ikke.
Vejlby Klit 337: Hvad vil det koste at asfaltere vejen og hvad vil kommunen bidrage med?
Bestyrelsen: Vi gør alt hvad vi kan og tager forslagene med til kommunen. Dog tænker
bestyrelsen, at kommunen nok ikke vil asfaltere, da det tidligere er blevet afvist.
Bestyrelsens fremlagte forslag til udviklingsplan og prioritering for området blev godkendt.
7. Susanne Presthi og Marlene Gemmer modtog genvalg og blev genvalgte.
Bjergehusvej 10, Martin Cederberg meldte sig som nyt medlem af bestyrelsen og blev valgt, uden
modkandidater.
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8. Susanne Lassen modtog genvalg og blev genvalgt til 1. suppleant og Mogens Bentzen modtog
genvalg og blev genvalgt til 2. suppleant.
9. Hans Georg Pørksen og Poul Erik Nielsen modtog genvalg og blev genvalgt. Revisorsuppleant
Ole Vinter Hansen modtog også genvalg og blev genvalgt.
10. Neerlandiavej 156: Der er rod i maillisten, og jeg bliver rykket. Jeg har altså givet min
mailadresse, så der er noget der ikke fungerer.
Bestyrelsen: Vi undersøger straks sagen og får samkørt listerne, så det forhåbentligt ikke sker
igen.
Bjergehusvej 8: Selvom Bjergehusvej er blevet lukket, hindrer det ikke folk at køre hurtigt, dog
kører de langsommere tilbage, når de opdager, at vejen er lukket.
Efter den ordinære generalforsamling, var der oplæg v/Turistchef Kristian Hansen, Visit
Vestjylland og Jens Kaasgaard, formand for foreningen Stop Vesterhav Nord.
Oplægget fra Kristian Hansen lægges på hjemmesiden: www.vejlbystrand.dk
Formanden takkede for god ro og orden. I alt 119 grundejere deltog i generalforsamlingen 2019.
Derefter var der buffet, og bestyrelsen siger tak til Harboøre Centeret for god forplejning.

Harboøre, den 18. maj 2019
Susanne Lassen, referent
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