
Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørhede Øst 

Lørdag den 15. april  2018, Multihallen Sdr. Nissum. 

Referat. 

Spisning kl. 18.00 81 personer deltog. 

Derefter blev generalforsamling afholdt. 

Næstformand Kaj Poulsen bød velkommen. 

1. Valg af dirigent: Valgt blev Tonni Jensen, som kunne meddele at generalforsamlingen var 

lovlig Varslet. 

2. Næstformanden: fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godtaget af 

forsamlingen. (bilag 1) 

3. Kasserer: fremlagde regnskabet, dette blev godtaget uden bemærkning af forsamlingen. 

(bilag 2) 

4. Kontingent uændret. Kr. 600 

5. Indkomne forslag,  

A, udbedring af stikveje, Marianne Jakobsen 

b. afhentning af storskrald og tømning af skralle spande. 

 

5.a Marianne Jakobsen røllikevej 222.spørger om det er muligt at udbedre stikvejen ind til 

hende da skralde bilen køre inde på hendes grund, vi har kigget på vejen, der er et hegn af 

træer der skal stynes og derefter vil bilen igen kan køre på vejen. Der var langt fra enighed 

om hvem der skulle holde vejen, M J, har haft kontaktet til Holstebro kommune, det har 

bestyrelsen også, der er kommet forskellige svar, så der var ikke enighed om hvem der er 

ansvarlig for dette stykke vej. 

Engelelbredt Røllikevej 223, mente ikke bestyrelsen var deres ansvar voksen, at bestyrelsen 

ikke gjorde noget, så hans vej kunne køres på. Bestyrelsen mener det er en privat stikvej og 

det er beboernes ansvar at den er i orden. 

Da der på ingen måde var enighed i denne sag, tager Bestyrelsen et møde med kommunen 

og sammenligner med grundejerforeningens vedtægter.  

 

Der arbejdes på sagen herfra og resultater vil komme på hjemmesiden. 

Og info tavlen. 

5 . b Afhentning af storskrald, skal man selv aftale med Nomi, det står de for. 

Og overfyldte skralde spande er hver enkelte beboers ansvar, undersøg om man har den 

rigtige tømnings ordning. Da der er forskellige ordninger på tømning. 

 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Kristian Vestergård, modtog genvalg 

Mette Pedersen ønsker ikke genvalg. Ind kom Allan Søgaard Ravensbæk. 

7. Valg af 2 suppleanter: 

Hanne Jensen Østerskovvej 131. 1. suppleant 

Harry Max Jensen Gråstensborgvej 48. 2 suppleant 

8. Valg af revisorer: 

Tonni Jensen, Poul Andersen blev genvalgt 

9. Valg af revisor suppleanter: 

Georg Witt Jensen blev genvalgt og nyvalgt blev Hardy Sundgaard Kaprifolievej 31 

10. Evt. 

Næstformand info om fibernet, Som skal tilmeldes inden 1. maj 

Sammen med Vest skal der være 40 % tilmelding inden det kan lægges ned, 

Pris 750 kr.  og 149 kr. Det første halve år og kan derefter opsiges. 

Alle har modtaget tilmeldingsblanket med posten 

Røllikevej 196, kan varmt anbefale det. 

Østerskovvej 116 spørger om vi er bekendte med ” persondataloven” 

Østerskovvej 131, kan ikke se det har hjulpet med vores fine nye fart skilter, 

Mange køre stadig for stærkt også os selv. 

Røllikevej 223 kan ikke se at skiltene ud af området viser fart begrænsning, da der ikke står 

noget på bagsiden.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Næstformanden fik ordet, sluttede 

generalforsamlingen med at takke dirigenten for arbejdet og forsamlingen for et flot 

fremmøde og bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

Tonni Jensen    Ester Løkke 

Dirigent    Referent 


