
Generalforsamling for Kirksvej Vejlaug og Grundejerforening 

Lørdag den 16. marts 2019 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande 

Referat: 

 

1. Valg af dirigent 

Henrik Lumholdt blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 

dermed beslutningsdygtig 

2. Årsberetning for Vejlaug og Grundejerforening ved formanden 

Lisbeth Duus berettede om følgende emner:  

• Mødereferater fra Forretnings Udvalget (FU) lægges på hjemmesiden (6 FU møder i 2018) 

• Toiletbygning 

• Samarbejdet med naboforeningerne “Bjerregård” og “Hegnet” 

• Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit 

• “Trampesti” droppes, postkasser fjernes og kloakering i sommerhusområder 

• Ønske om redningstårn opretholdes. Hjertestarter – batteri og nyere model 

• Sammenlægning af de to foreninger (Vejlaug og Grundejerforening) - en mulighed i 

fremtiden 

• Flyer/folder om foreningen 

• Plantedagene den 19. og 20. oktober 2018 

• Trafik og Naturrum 

• Foreningens sponsorer 

Se hele formandens beretning på hjemmesiden. 

Spørgsmål til beretningen: 

• Vil man kunne få udsættelse/dispensation på tilslutning til kloakeringen, hvis man for nylig 

har investeret betydelig beløb i nyt nedsivningsanlæg? Dette undersøges og svaret lægges 

ud på hjemmesiden. 

• Er løbet kørt mht. tilladelsen til store sommerhuse på op til 180m2 – ja, det er politisk 

besluttet 

• Det blev præciseret at sammenlægning af de 2 foreninger er en 

generalforsamlingsbeslutning 

• Der var en opfordring til, at der blev udlagt halm på klitovergangene flere gange i løbet af 

året 

Herefter blev formandens beretning taget til efterretning 

Formanden for udvalget vedr. Veje/hegn/rabatter og stier orienterede op arbejdet med 

vejvedligeholdet og de udfordringer det indebærer.  

Støvbinding på grus “stam” vejene vil blive gentaget i 2019 

Opfordring til alle grundejere om at være sit ansvar bevidst mht. at beskære træer/beplantning, 

der kan genere trafikken eller hindre oversigtsforhold 



I budgettet for vejvedligehold er der taget højde for en fremtidig større udgift til ny overflade 

belægning på Kirksvej og Midtvej 

Formanden for udvalget for nye initiativer orienterede om udvalgets arbejde med at optimere 

de trafikale forhold ved indkørslen til området fra Sdr. Klitvej og området ved købmanden og 

affaldscontainerne. - Der er kommet afslag på en ansøgning om hastighedsbegrænsning på en 

del af Sdr Klitvej 

De eksisterende betonchikaner på Kirksvej og Midtvej opfylder en mission, men pynter absolut 

ikke. Der vil blive designet og fremstillet 2 – 3 nye prototyper, som opstilles i en prøveperiode for 

at indhente erfaringer og foretage tilpasninger, før projektet rulles ud i fuld skala 

Udvalget havde i samarbejde med Naturstyrelsen arbejdet med oplæg til etablering af en 

naturrum/oplevelsessti i skovområdet syd for Kirstinevej. Realisering af projektet, som gerne 

skulle blive til gavn og glæde for både børn og deres forældre vil kræve både økonomiske 

resurser og engagement/deltagelse fra nogle at foreningens medlemmer 

Hvide Sande Feriepartner har givet positivt tilsagn om at støtte projektets realisering med 

40.000,-kr 

Der var positiv tilkendegivelse fra generalforsamlingen til at gå videre med projektet 

Webredaktøren orienterede om foreningens hjemmeside og opfordrede kraftigt til, at alle som 

endnu ikke havde fået sig til meldt nyhedsmailen på hjemmesiden fik dette gjort, så man 

automatisk får besked, når der er nyt fra foreningen og nyheder på hjemmesiden 

Foreningen har 13 sponsorer og der opfordres til, at støtte disse, når muligheden opstår 

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

kassereren 

Kasserer/revisor fremlagde regnskaberne og revisor erklæringerne. Regnskaberne blev godkendt 

Der blev sat spørgsmålstegn ved lovligheden i, at revisor og kasserer var en og samme person 

Der blev under den senere valghandling valgt en ny revisor 

4. Indkomne forslag til Vejlaug og Grundejerforening 

Der var ingen indkomne forslag 

FU fremlagde forslag følgende til vedtægtsændring omkring indkaldelse til generalforsamling:_ 

Vejlaug § 6, stk. 2 og 3 og Grundejerforeningen § 13: ” Indkaldelse til generalforsamling sker ved 

opslag på hjemmesiden: http://www.kirksvej-grundejerforening.dk og via mail til medlemmer, 

der er tilmeldt foreningens nyhedsbrev” 

Vedtægtsændringen blev godkendt 

5. Budget for Vejlaug samt godkendelse 

Formanden fremlagde budgettet, som blev godkendt 

6. Valg til forretningsudvalget for Kirksvej Vejlaug og Grundejerforening. På valg er: 

Lisbeth Duus, modtager genvalg – genvalgt 

http://www.kirksvej-grundejerforening.dk/
http://www.kirksvej-grundejerforening.dk/


Henrik Lumholdt, modtager genvalg – genvalgt 

Claus Heesakker Johansen, modtager ikke genvalg – nyvalgt blev Gunner Stagaard 

7. Valg af suppleant. På valg er: 

Lisbeth Mortensen – genvalgt 

8. Valg af revisor 

Erik Permin blev nyvalgt til revisor 

9. Fastsættelse af årets kontingent til Grundejerforening 

Formanden foreslog uændret kontingent – dette blev godkendt 

10. Fastsættelse af vejbidrag for 2020 

Formanden foreslog uændret vejbidrag – dette blev godkendt 

11. Eventuelt 

Udvalget for Planter/klitter søger 6-8 frivillige til at hjælpe med halmudlægning på 

klitovergangene lørdag den 13. april kl 10.00 

Tilmelding kan ske til Erik Borchert på tlf. 61703108 eller mail: grethe@capitano.dk 

SÆT KRYDS I KALENDEREN! 

Plantedage 2019 i uge 42/ 18. og 19. oktober 

Generalforsamling den 14. marts 2020 kl. 14:00 i Fiskeriets Hus 

Plantedage 2020 i uge 42/ 16. og 17. oktober 


