
Årsberetning Grundejerforeningen Nørhede Øst 

 

Så gik der endnu et år, men Nørhede Øst har ikke ligget stille. Der er sket meget siden sidste 

Generalforsamling. Til at starte med valgte den nye bestyrelse at bede 1. suppleanten om at træde ind i 

bestyrelsen, da en af vore bestyrelsesmedlemmer valgte at trække sig.  Bestyrelsen valgte herefter at 

konfigurere sig med Poul Otto som kasser, Kristian som næstformand, Eigil, som sekretær og Mette som 

formand. Efter et halvt års tid blev bestyrelsen dog ramt af sygdom, så Eigil måtte erstattes og det blev 

nødvendigt at inddrage også 2. suppleanten og Ester tog opgaven på sig.  

Bestyrelsen har brugt det forgangne år på at lære foreningen at kende, samt at følge op på nogle at de 

emner, vi ved sidste generalforsamling, kunne fornemme var meget vigtige for mange af vore medlemmer. 

Som det første gik vi i gang med at finde ud af, hvad en renovering af vore veje ville koste. Dette er ikke helt 

gratis og en enig bestyrelse valgte derfor at vi i stedet skulle tage det op på vores GF. Vi har i mellemtiden 

så forsøgt at indhente tilbud og har derfor senere to tilbud på valg.  

Alle træer fra stormen var heller ikke helt ryddet væk endnu og endnu flere er faldet hen i løbet af det 

forgangne år. Som I kan se fra regnskabet 2014, så er det en bekostelig affære at få træer fjernet, især lige 

på det tidspunkt, hvor alle har et behov. Vi ligger derfor som bestyrelse op til at alle medlemmerne i 

Grundejerforeningen selv kan være med til at fjerne noget af træet og at få ryddet op.   

Vi har som de forgangne år ment, at det var en god ordning at grene kunne afleveres til på den store plads 

ved øster skovvej hen over vinteren. Vi har været lidt udfordret af, at alle ikke har overholdt at det kun er 

grene, der må afleveres, men der burde være blevet ryddet op nu. I stedet for de forgangne års ophobning 

af grenknusningsmateriale på pladsen, har vi i år valgt at få et firma til at flise træet, og de har herefter også 

købt materialet af os. Der ligger således ikke flis fra i år på pladsen, men man er velkommen til at anvende 

den sidste rest vi har fra de forgangne år. (Tilbud på 40000 mod at flis blev taget med.) 

 

Vi har også set på, vore øvrige stier og trapper. Der er enkelte af vore trapper, der trænger til udskiftning, 

men da vi fandt ud af, at andre end grundejerforeningen bruger vore trapper, så har vi allieret os med 

foreningen: Fjorden rundt, som gerne ville være med til at ansøge om et økonomisk tilskud ved kommunen 

og foreninger. Der ligger således nu en ansøgning ved Holstebro kommune på nedtagning og opsætning af 

ny trappe for enden af Gråstensborgvej, mod at kommunen får brugsret på trappen. Vi forventer at få en 

afklaring på dette projekt i løbet af 2016.  

Ang. Vore stier, så har vi søgt Holstebro kommune om tilskud til grusning af stien langs vandet. Kommunen 

har givet positivt tilsagn på dette, så vi forventer at vi i løbet af foråret, sommeren får langt grus på stien 

ved vandet. Vi er dog i Bestyrelsen opmærksomme på at gruset gerne må være med mindre sten og ikke 

absolut hvid perlegrus, så det bliver rart at færdes på og så det ikke skæmmer vores meget naturbevarede 

område.  

Vi har også arbejdet på at få en hjemmeside op for Grundejerforeningen. Hovedsageligt til vore egne 

medlemmer, men også til evt. lejere eller nye købere. På sigt håber vi at hjemmesiden kan være det sted, 



ud over vores tavle, hvor alle kan holde sig orienteret om hvad der sker i området, og hvor vi kan opslå 

indkaldelser til GF, da brev omsending er blevet en bekostelig affære.  Har man ideer til indhold på siden er 

man velkommen til at sende en mail til formanden: mette-emil@hotmail.dk 

Som det sidste er året gået med at få støvet de gamle vedtægter af, som viste sig at være forældede og ikke 

tidssvarende. Mere herom senere. Men som en lille ting kan nævnes at der i de gamle vedtægter står at der 

i bestyrelsen er en kommunal repræsentant. Dette har ikke været tilfældet i flere år.  

Der har også været en dialog med kommunen om både vedligehold af veje og stier efter oprydning ved 

skovlegepladsen, samt dialog om de fremtidige planer om offentlig kloakering. Veje og stier ved 

skovlegepladsen skulle være genetableret og kommunen bød i påsken på tur i området. Der er dog ikke 

endelig klarhed om offentlig kloakering men så snart bestyrelsen får oplysninger, vil disse være tilgængelige 

på hjemmesiden/tavlen.  

Hvis man fremadrettet gerne vil modtage indkaldelsen til generalforsamlingen, så skal man sende mail-

adresse til kassereren Poul Otto: polp@rybners.dk.  

Tak for året der gik og især tak til Eigil, Søren, Erik, Kristian og Georg for hjælp med at holde området pænt 

og nydeligt.  

Vi mangler frivillige til græsslåning af stier og fodboldbane. 

 


