
Årsberetning Nørhede Øst 2016-2017 

 

Så gik der endnu et år i Nørhede Øst og hele tiden sker der lidt i vores område.  

Holstebro kommune valgte, at give os et tilskud til at få lagt grus langs med fjorden. Dette har betydet, at vi 

nu kan gå tørskoede langs med stisystemet ved fjorden. Vi samarbejder fortsat med Foreningen Fjorden 

Rundt og Holstebro kommune og i løbet af forholdsvis kort tid, forventer vi, at der kan sættes en ny trappe 

op for enden af Gråstensborgvej. Så vi håber, at der blandt grundejerne vil være forståelse for, at man 

måske skal finde alternative ruter til og fra fjorden. Vi er i denne forbindelse blevet spurgt om, vi var 

interesserede i, at der kom et madpakkehus/læskur op her også og har takket nej tak til dette. Vi, i 

bestyrelsen, mener, at det vil være bedre med et sådant madpakkehus i forbindelse med en af de to havne, 

som vi har ved vores område. 

Efteråret 2016 blev brugt på at få ordnet vores hovedveje. Det så umiddelbart ret voldsomt ud efter 

kanterne var fjernet, men i store træk har det hjulpet rigtigt godt, så vandet nu kan løbe af vejene og vi 

derfor ikke har store vandpytter/huller på vejene. Vi er dog opmærksomme på, at der er enkelte sving og 

nogle af de mindre veje, som også trænger til reparation/vedligehold og det vil vi løbende forholde os til. 

Andre projekter som faldt i efteråret har været at vi efter sidste generalforsamling, havde en opgave der 

omhandlede fjernelse af grenbunke, oprydning og planering af området for enden af Øster-Skovvej , samt 

græssåning og nu har vi igen en flot grøn græsmark, for enden af Øster-Skovvej, hvor der igen er mulighed 

for leg, boldspil mm og hvor naturen ikke skæmmes af en kæmpe grenbunke. Vi håber alle fortsat vil bakke 

op om, at pladsen holdes fri, så vi snart kan fjerne afgrænsningsbånd og skilte i området, samt at hver 

enkelt grundejer vil sørge for løbende bortskaffelse af grene og kviste på egen matrikel. Husk i denne 

forbindelse at det pga brandfaren ikke er tilladt, at have grenaffaldshegn , samt at raftehegn ud til skel ej 

heller er tilladt i henhold til deklarationerne. Hegn op til skel, skal være levende hegn. Se mere i 

deklarationerne, som forefindes på hjemmesiden. 

Enkelte af vore grundejere meldte sig på banen, efter sidste generalforsamling, med henblik på hjælp til at 

få ryddet op i væltede træer på fælles områderne. Vi sætter stor pris på denne hjælp og kan se at der stille 

og roligt fjernes væltede træer, som er til gene i området. Vi oplevet at alle er gode til at få ryddet op efter 

sig, hvilket betyder vi i bestyrelsen i stedet kan fokusere på de områder, hvor vi, bestyrelsen, mener det er 

nødvendigt med profesionel hjælp, til at sørge for, at træerne kommer ned uden risiko for huse, personer, 

veje osv. Vi er i fuld gang med at kikke på denne opgave og få tilbud hjem og vi ser på muligheden for at de 

enkelte grundejere evt også i den forbindelse, kan få hjælp til at få fjernet træer, som man har stående på 

grunden eller i skel (for egen regning). Står man med den problemstilling er velkommen til at kontakte 

bestyrelsen.  

Andre projekter, som vi i bestyrelsen finder er relevante er,  

at  vi i løbet af det næste stykke tid vil få ordnet de sideveje, som trænger til reparation,  

at vi får ny trappe ved gråstensborgvej, samt nogle af vore andre trapper ned til fjorden,  

at vi får en aftale med et firma, som kan sørge for at de største og de sværest tilgængelige 

væltede træer ned og væk. 

Derudover har vi fokus på, at vi også skal sørge for sikring af stranden, så fjorden ikke 

arbejder sig ind og ødelægger vores nye sti,  



Og som det sidste at vi får ryddet godt op i fælles områderne incl krat og træer.  

 

I store træk ønsker vi dog at området så vidt muligt kan være selvregulerende.  

 

 

Som det sidste vil vi nævne at alle er velkomne til at hente grus, i de bunker som ligger langs vejen, til at 

fylde i huller på de små veje, sving og på mere belastede områder.  

Desuden vil vi fortsat opfordre jer til at sende en mail til formanden, hvis I vil være med til at rydde op i 

væltede træer eller på anden måde tilbyde jeres hjælp i området.  

Vi håber på godt samarbejde med jer alle.  

Som et sidste info, så er de nye vedtægter godkendt ved Holstebro kommune. Se mere på hjemmesiden. 

 

På Bestyrelsens vegne 

 

Mette Pedersen 

Formand.  

 

Lidt info: Formanden træffes nemmest og bedst pr sms eller mail. (Pga. vekslende arbejdstider) 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, træffes bedst pr telefon.  


