
Grundejerforeningen Nørhede Øst 

Beretning 2014 

 

På bestyrelsens vegne vil jeg i egenskab af formand for 
bestyrelsen fortælle lidt om, hvad der er sket i 2014 og 
noget af det, som vil ske i 2015. 
 
Vi vil også gerne byde nye grundejere velkommen her i 
Nørhede Øst. 
 
Med hensyn til økonomien er der desværre blevet et 
underskud i 2014. Det kan vi blandt andet give stormen 
Bodil skylden for. Det har været ret bekosteligt at få fjernet 
de mange træer, som væltede i stormen.  
 
Grundejerforeningen har heldigvis lidt kapital på 
kistebunden, så der vil også i år blive penge til kaffe med 
brød. Og til gevinster til bankospillet og det kinesiske 
lotteri.  
 
Årsregnskabet for 2014 vil blive fremlagt senere.  
 
Vejene er blevet ordnet og skrabet, som vi plejer. De 
grønne fællesarealer er også blevet slået.  
 
Vi har her i foråret 2015 skiftet de vejnavne- og 
numreskilte ud, som var i dårlig stand. 
 
Stien nede langs fjorden vil få et nyt lag grus i løbet af 
foråret/sommeren 2015. 
 

Der er bestilt flisning af vores grene her i foråret 2015. 
 



Så der må ikke køres grene ned på pladsen efter, at der er 
blevet fliset og det skal respekteres.  
 
Så har I nogle grene, I gerne vil af med efter flisningen, må 
I køre dem op på Kommunens genbrugsplads i Sdr. 
Nissum. Husk at der er åben på genbrugspladsen om 
søndagene fra 01.04 til 30.09.2015 fra kl. 10.00 - 14.00 
  
 
Og der vil igen i efteråret 2015 blive mulighed for at køre 
grene ned på pladsen. Det fremgår også af indkaldelsen til 
denne generalforsamling om, hvornår det bliver.  
 
Der skal også lyde en tak til dem, der har givet bestyrelsen 
en hjælpende hånd i årets løb.   

 
 
Så med disse bemærkninger vil jeg gerne afslutte min 
sidste beretning, som formand for bestyrelsen for  
Grundejerforening Nørhede Øst.  
 
For efter 15½ år, som medlem af grundejer-foreningens 
bestyrelse og de sidste 12 ½ år som formand, har jeg valgt 
at gå på pension.  


