
Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nørhede Øst 

 

Lørdag den 5. maj 2012 kl. 18.30 i Staby Sognegård 
 
Referat: 
 

Formanden Georg Witt Jensen bød velkommen til de fremmødte, det er dejligt at se så 
mange. Der var 104 personer.  

 
1. Tonni Jensen blev valgt som dirigent. Han kunne meddele, at generalforsamlingen 

var lovlig indvarslet. 
 
2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, der er vedlagt referatet som bilag 1.  
 

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning og denne blev godkendt. 
 

3. Regnskabet for 2011 blev fremlagt af formanden Georg Witt Jensen. Regnskabet 
er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet 
vedlægges om bilag 2. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsen udover at bestyrelsen foreslår 
uændret kontingentet for 2013 på 500 kr. pr. år.  

 
 Det blev vedtaget. 
 
5.  Indkomne forslag. 
 

 1. Vedtægtsændring  
 

Vedtægternes pkt. 5, sidste afsnit foreslås ændret til: 
"Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde 
senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse. 
 
I vedtægternes pkt. 5 sidste afsnit står der følgende nu: 
"Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, skriftligt tilsendes bestyrelsen senest den 
15. marts." 
 
Bestyrelsens indstilling til dette punkt er, at den 15. marts fastholdes, da 
indkomne forslag skal med indkaldelsen ud og indkaldelserne skal være 
medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (pkt. 4). 
Bestyrelsen skal også have tid til at undersøge evt. ting omkring forslaget. 
 
Der var afstemning ved håndsopretning og der var et flertal for at fastholde 
den 15. marts, som sidste frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne til 
bestyrelsen. 
 
2. Forslag til projekter for det kommende år 



 
1. Der foreslås, at træerne for enden af Røllikevej ved 
skrænten/udsigtspunktet med bænkene/bordet fældes og der etableres lav 
bevoksning, således udsigten til stranden bevares. 
 
Bestyrelsens indstilling til dette punkt er, at træerne beskæres, så der bliver 
udsigt. Hvis beplantningen skal fjernes og der skal plantes nyt, vil det går for 
meget ud over skrænterne og det er svært at få skrænterne "hele" igen. Der 
vil blive klippet ud for alle udsigtssteder i hele området. 
 
Der var igen afstemning ved håndsopretning og der var flertal for at 
beplantningen beskæres, så der bliver udsigt over fjorden fra alle 
bænke/border ved udsigtsstederne ned til fjorden. 
 
2. Der foreslås, at der på stranden ved de tre adgangsveje (Røllikevej, Øster 
Skovvej, Kaprifolievej) udlægges havsand, således at strandens kvalitet bliver 
bedre. 
  

Bestyrelsens indstilling til dette punkt er, at vi skal forvente, at der skal nyt 
sand på hvert år, da fjorden vil tage sandet hver vinter. Så det vil blive dyrt. 
Desuden kan der ikke lægges sand neden for Øster Skovvej, da der skal 
kunne køre en bil derned og det vil vist ikke være så godt med sand der. 
 
Det blev nævnt fra medlemmerne i salen, at stranden ikke er 
Grundejerforeingens. Et medlem gjorde også opmærksom på, at der skal 
søges om det hos ministeriet. Og at vi med stor sandsynlighed ikke vil få lov 
til det.  
 
Desuden var der en, som ønskede at få sivene fjernet. Men hvis det sker vil 
fjorden tage alle stier, da det er sivene, som beskytter fjordbredden, hvilket 
der også var flere i salen, der kunne bekræfte var korrekt.  
 
Der var også en, som spurgte, hvad det vil koste at få havsand. Det er ikke 
undersøgt, men vi skal regne med, at der skal nyt sand til hvert år. 
 
Der var et medlem, som oplyste, at i 1972 kunne man køre i bil fra 
Kaprifolievej og videre langs stranden hen mod Røllikevej og det kan bestemt 
ikke lade sig gøre mere. 
 
Der var afstemning ved håndsopretning og forslaget blev nedstemt med 
meget stor flertal. Så der kommer ikke havsand på strandene. 

 
 
6.  På valg til bestyrelsen var Holger Raarup og Anna F. Sørensen og de blev begge 

genvalgt.  
 
7.  Forslag til suppleanter til bestyrelsen: 
  
 1. suppleant Poul Otto Lund Petersen, Øster-Skovvej 85.  
 
 2. suppleant Hardy Sundgaard, Kaprifolievej 31 
 



 De blev begge valgt, der var ikke yderligere forslag 
 

8. Genvalg af revisor Tonni Jensen, Kaprifolievej 4 og  
 revisor Ejgil Nielsen, Røllikevej 198 

  
 

9. Genvalg af revisorsuppleant Børge Nørreris, Røllikevej 172 og  
 revisorsuppleant Per Højrup Hansen, Øster Skovvej 80. 

  
10.    Evt. 

Marianne Jakobsen, Røllikevej 222 orienterede lidt om vindmølleplanerne ved 
Feldsted Kog og ind mod Husby. 1. høringsperiode er over, men hvis man vil 
tilkendegive, at man er imod vindmølleplanerne, kan man kontakte Marianne og 
give hende sin mailadresse.  
Mariannes mailadresse er: marianne1203@gmail.com 
Så vil hun sende en mail, når der er nyt i sagen. De allerede modtagne 
underskrifter er afleveret til Holstebro Kommune. Hvis man vil læse mere om 
vindmølle projektet, kan man finde det på Nørhede Vest´s hjemmeside 

www.norhedevest.dk 

 
Øster Skovvej 140 oplyste, at bestyrelsen på sidste generalforsamling har lovet at 
lappe de store huller i vejen på Fyrrevej og den første del af Gråstensborgvej og 
det er ikke sket endnu. Formanden oplyste, at han har haft fat i kommunen flere 
gange, men de har ikke lappet hullerne endnu. Men nu vil bestyrelsen tage det op 
igen og om ikke andet vil Grundejerforeningen selv betale for at få huller lappet. 
 
Et medlem på Kaprifolievej gjorde opmærksom på, at der var flere gæster, som 
ikke kan finde Kaprifolievej. De vil gerne have et henvisningsskilt sat på standeren 
til Gråstensborgvej. Bestyrelsen vil bestille sådan et skilt hos Holstebro Kommune. 
 
Bjørn Gorm Rasmussen, Kaprifolievej 24 ville også gerne have Torsdagsavisen 
leveret i en kasse oppe ved vores portal. Det vil bestyrelsen undersøge, om det 
kan lade sig gøre. Hanne fra Røllikevej 169 gjorde opmærksom på, at avisen kan 
findes på nettet på: www.torsdags-avisen.com. 
 
Røllikevej 196 var ret ny i området og spurgte om, hvorfor vi holder 
generalforsamling i Staby Sognegård i stedet for i Sdr. Nissum Multihal. 
Formanden kunne oplyste, at det er en gammel tradition og derfor fortsætter det i 
Staby Sognegård. 

 
              Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet videre til 
 formanden.  

 
Formanden sluttede generalforsamlingen af med at takke dirigenten for arbejdet og 
forsamlingen for fremmødet. 

 
Tonni Jensen  Anna F. Sørensen 

dirigent   referent 


