
Generalforsamling for Kirksvej Vejlaug og Grundejerforening.  

Lørdag d. 17. marts 2018 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande. 

 Referat: 

1. Valg af dirigent. 

Henrik Lumholdt blev valgt. 

2. Årsberetning for Vejlaug og Grundejerforening ved næstformanden. 

Da Jørn Aagård havde trukket sig fra FU fremlagde næstformanden Jørn Jensen beretningen. 

Jørn Jensen orienterede om vores plantedage, som var gået meget fint. 

Henrik Lumholdt orienterede om toilettet ved købmanden, som foreningen har været med til at sponsorere 

med 38.000,00 kr. Nogle enkelte mente, at vi tidligere  havde skrinlagt dette projekt, men i det store og 

hele var man tilfredse med, at vi nu fik et toilet ved købmanden og så til den pris. 

Henrik fremlagde tanker om at lave en naturlegeplads ved den lille skov. Nogle mente, det var bedre, at 

den var placeret ved købmanden og Drewsensvej. Man gjorde opmærksom på, at der for øjeblikket, er en 

grund til salg ved Drewsensvej, som grundejerforeningen kunne købe. Der arbejdes videre med sagen. 

Lisbeth Duus orienterede om vejene. Der er indgået en aftale med PJP om vedligeholdelse af vejene. Som 

en del af denne aftale er vejene lige blevet skrabet i siderne. På Midtvej kunne der godt trænges til at blive 

lagt enten asfalt eller grus. Et medlem foreslog, at bruge den samme belægning i vejsiderne som på 

Vestkyststien. Et medlem ønskede at få pris på asfaltbelægning kontra OB belægning på Julianevej. 

Lisbeth havde forespurgt kommunen om ikke bussen kunne fortsætte til Nymindegab. Dette kunne ikke 

imødekommes, da der ikke er nok passagerer til, at økonomien kan hænge sammen. 

FU har et ønske om at lave en ”trampesti” fra Sdr. Klitvej ned til Ringkøbing Fjord. Der arbejdes videre med 

de forskellige sager. 

Lisbeth orienterede om situationen omkring vores ansøgning til et bemandet redningstårn. 

Vi har heller ikke i år fået dette, men kommunen er med på, at vi opretholder vores ansøgning hos 

Trygfonden. 

Valdemar orienterede om hjemmesiden og bad om, at man ville tilmelde sig den automatiske ordning med, 

at man via mail hele tiden fik de sidste nyheder, der blev lagt ud på siden. 

Der blev også orienteret om, hvordan vores sponsorer bliver plejet. 

Hele beretningen blev godkendt. Beretningen og referat kan læses på foreningens hjemmeside 

http://www.kirksvej-grundejerforening.dk/main-menu/generalforsamling eller ved at skanne koden: 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Vejlaug og Grundejerforening ved kassereren. 

Leo Petersen fremlagde regnskabet. Det blev godkendt. 



Bestyrelsen er forsikret. Spørgsmål: Er der tegnet en forsikring, som dækker den frivillige arbejdsindsats fra 

medlemmerne? Det har foreningen ikke, og spørgsmålet er tidligere blevet undersøgt, hvor konklusionen 

har været, at det er ens egen ulykkesforsikring, som skal dække ved uheld. FU arbejder videre med sagen. 

4. Indkomne forslag fra Vejlaug og Grundejerforening. 

FU ønskede en vedtægtsændring for Grundejerforeningens §13  og Vejlaugets §6. stk. 5  

”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden og være i 

hænde senest 35 dage” ændres til; ”Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes 

skriftligt til formanden og være i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og lægges på 

hjemmesiden”. 

Ændringen blev vedtaget. 

5. Budget for Vejlaug samt godkendelse. 

Lisbeth fremlagde budget på 35.000,00 kr. til vedligeholdelse af vejene. 

Budgettet blev vedtaget.  

6. Valg til forretningsudvalget for Kirksvej Vejlaug og Grundejerforening. 

 På valg er Jørn Aagaard, modtager genvalg. Jørn Jensen modtager ikke genvalg. 

Jørn Aagaard havde trukket sig. 

Erik Borchert og Svend Guldager blev valgt. 

Valg af suppleant. På valg var Mette Nissen. Mette Nissen blev genvalgt. 

Ny suppleant blev Lisbeth Mortensen. 

7. Valg af revisor. 

Leo Pedersen blev genvalgt. 

8. Fastsættelse af årets kontingent til Grundejerforeningen. 

Forslaget på 200 kr. blev vedtaget. 

9. Fastsættelse af vejbidrag for 2019. 

Forslaget på 445 kr. blev vedtaget. 

10. Eventuelt. 

Optimera giver igen 10%, når man køber varer hos dem. Der kræves ikke kort, man skal blot sige, at man 

har sommerhus i Bjerregård. 

Der var stadig et ønske om at bussen fortsætter til Nymindegab. 

Ønske om hastighedsbegrænsning på Vestvejen og lukning af indkørslen ved købmanden. 

 

Referent Lisbeth S. Duus. 

19/3 2018 


