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Grundejerforeningens hjemmeside

www.aabnevidder.dk

Referat fra generalforsamlingen den 25. maj 2018
Generalforsamlingen blev afholdt på Hotel Vinderup, med start kl. 19.00.
Der var mødt 47 personer med i alt 28 grunde.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5) Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
a) Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret til kr. 500,- for 2019
b) Bestyrelsen fremlægger forslag om fællesvejenes udformning og udseende
Bestyrelsen foreslår, at den enkelte grundejer, eller flere grundejere i
forening, frit kan vælge hvilken vejbelægning der ønskes på fællesvejen
ud for egen indkørsel og grund mod
• at vejbelægningen skal være i harmoni med omgivelserne
• at grundejeren vedligeholder denne del af vejarealet,
• at grundejeren accepterer at det pågældende vejareal ejes af
grundejerforeningen, og at alle derfor har færdselsret over dette
areal,
• at den pågældende grundejer accepterer, at arealet er en del af
vejarealet, og at der derfor ikke kan vindes hævd på arealet, og
• at grundejeren accepterer, at det pågældende areal skal være
udformet således, at al trafik uhindret også vil kunne benytte
denne del af vejarealet.
Forslaget skal være gældende indtil det evt. ændres på en ny
generalforsamling, med virkning fra det efterfølgende kalenderår.
(Dette forslag blev vedtaget i 2009, med bestemmelse om at det tages op
igen senest i 2019)
6) Forslag fra medlemmerne Der er ikke indkommet forslag.
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Ulla Kehlet Merrild og Aage Nielsen. Ulla modtager genvalg
8) Valg af 2 suppleanter
9) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt

Ad 1:
Hans Lund, Vinderup, blev valgt til dirigent. Han konstaterede at mødet er lovligt.

Ad 2:
Steen Nørgård (L 65) og Arne (K62) blev valgt som stemmetællere.

Ad 3:
Ulla Kehlet Merrild fremlagde bestyrelsens beretning.
Under den mundtlige beretning orienteredes der om:
Mødet med Kystinspektoratet i 2017, vi gør ikke mere nu, og lader naturen bestemme
kystens videre skæbne. Indtil videre har vi fået en bredere strand.

Badebroen er igen sat ud. Der må ikke fortøjres både ved broen, ligesom fiskeri fra broen
heller ikke er tilladt, bortset fra børnenes krabbefiskeri.
Grææset klippet af Kaj Beck, som også har klippet træerne ved P pladsen i den nordlige
ende, ved Ejsingholmvej. Grundejerforeningen ejer parcellen ud mod Landtingvej, og
Holstebro Kommune havde stillet krav om klipningen. Selvom Holstebro Kommune flere
gange har lovet at retablere afløbet i fjorden af overfladevandet, samt sætte 2 vendepladser
på Kildebakken i stand, så går de ikke til den opgave med samme iver. Vi kontakter dem
igen.
Der har været mere gang i handlen. Således har 2 huse på Hulvej, 7 på Kildebakken og 6 på
Lerskrænten skiftet ejere siden sidste generalforsamling. Velkommen til de nye ejere.
Bestyrelsesarbejdet i det forløbne år.
Der har ikke været behov for nye dræn, og de gamle fungerer tilfredsstillende.
Vi har fået kørt mere grus på vejene, og der ligger en ny bunke ved infotavle/containerplads, som kan benyttes til at fylde i evt. nye huller efter behov.
Der er indkøbt 5 muldvarpefælder, som har reduceret bestanden med 3. Det bliver
forhåbentlig til flere, hvis eller de sorte spande over fælderne ikke forsvinder.
Vi har igen doneret 3.000 kr. til benyttelse af legepladsen ved Campingpladsen.
Udover vores hjemmeside, så har vi en Facebook gruppe,
https://www.facebook.com/groups/243658482839005/ hvor gruppens medlemmer selv kan
lave opslag og uploade billeder.
Vi henstiller igen til at beplantningen holdes i ave, så beplantningen ikke generer husenes
udsigt væsentligt. En maksimal højde på 1,8 – 2 meter er ønskeligt, og vi beder jer alle om
at i vil respektere dette, så flest muligt kan få glæde af de Åbne Vidder. Tal med hinanden.
Brolauget mangler 2 – 3 mand ekstra. Vi takker dem for deres store arbejde med at tage
broen op om efteråret og sætte den ud igen i foråret.
Ulla takkede bestyrelsen for samarbejdes, herunder besigtigelsesturene i området. Herefter
var der mulighed for debat.
Der blev spurgt til navnet på Facebook gruppen (søg efter Aabne Vidder – Ejsingholm i
Facebook).
Der var ros til Arne for at holde Kildebakken i orden med grus.
Der er meget græs der voksen op mellem trinene ved trappen. Bestyrelsen vil indlede en
bekæmpelse af græsset, så trappen bliver mere sikker.
Der blev ligeledes efterlyst et gelænder ved den nederste trappe, som i dag kun har et tov.
Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.
Der var ikke flere kommentarer til den fyldige beretning, som blev vedtaget med
akklamation.

Ad 4:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

Ad 5:
a. Bestyrelsens forslag til uændret kontingent (kr. 500,- for 2018) blev vedtaget.
b. Forslag om fællesvejenes udseende blev vedtaget, og gælder således indtil videre

Ad 6:
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7:
Ulla modtager genvalg, og er derfor kandidat.
Der blev stillet skriftlige forslag om flere kandidater. Ved stemmeoptællingen fik Ulla flest
stemmer, og efter stemmelighed i første valgrunde mellem nr. 2 og 3, kunne Ulla Kehlet
Merrild og Kirsten Nørgård lade sig hylde som bestyrelsesmedlemmer.

Ad 8:
1. suppleant blev Jens Bro (Kildebakken 32) og Poul Anker Damtoft (Lerskrænten 31) blev
2. suppleant. Begge var genvalg.

Ad 9:
Revisor blev Jørgen Jensen (Lerskrænten 32) og revisorsuppleant Jytte Eriksen
(Lerskrænten 18) blev begge genvalgt med akklamation.

Ad 10:
Under eventuelt blev følgende berørt.
Der blev efterlyst en flipover, så man bedre kunne holde styr på kandidaterne til valgene.
Ulla takkede Aage for veludført bestyrelsesarbejde, og kvittererde med en vingave.
Hans Lund ville kun belønnes på lige fod med tidligere års dirigent, så han fik en klapsalve.
Ulla takkede også Arne (k 62) for hans store arbejde med vejene, og kvitterede med en
vingave og en buket blomster.
På dette tidspunkt (ca. 20.05) var der ikke lyst til mere debat.
Ulla takkede forsamlingen for det store fremmøde og så var der kaffe, brød og kringle.
Generalforsamlingen sluttede ved 21.00 tiden, hvorefter bestyrelsen konstituerede sig som
angivet på forsiden af dette referat.
Referent: Tage Gejl

