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Generalforsamling: 
28. juli 2018 kl. 16. i Laden ved Gårdbutikken, Houvig 
Klitvej 77. 

 

Dagsorden: Referat:  
Til stede: ca 35 personer Referent: Lis Ejersbo Strebel 
1. Valg af dirigent - Tove bød velkommen. Første gang vi har 

indkaldt pr. mail. 
- Bodil Meldgaard blev valgt. 

2. Formandens beretning om foreningens 
virke i det forløbne regnskabsår. 
Herunder foreslår bestyrelsen 
vedtægtsændring af §9. 
Nuværende tekst: fra 1. maj til 30. april. 
Ønskes ændret til: Følger kalenderåret. 
Bestyrelsen foreslår ligeledes 
vedtægtsændring af §7. 
Nuværende tekst: Bestyrelsen vælges for et 
regnskabsår af gangen. 
Ønskes ændret til: Bestyrelsen vælges 
fra årets generalforsamling til 
næstkommende generalforsamling. 

- Foreningen blev stiftet i 1987 pga 
et fredningsforslag fra 
Ringkjøbing Amtsråd. - Se 
foreningens vedtægter på 
hjemmesiden – Forslaget blev ikke 
godkendt den gang, men hvornår 
mon det kommer op igen? Det 
bliver det så nu.  

- Den 13. juli blev Tove ringet op af 
Mads Daugbjerg, Aarhus 
Universitet – Afdeling for 
Antropologi, ang. ”Bunker Film 
Festival” 24.-26. august. Der vises 
film kl. 21 – 23, fredag og lørdag 
og der forventes 500 – 1000 
personer til hver af de 2 film. I 
dagtimerne vil 
observationsbunkeren endvidere 
være iscenesat indvendig af en 
lyd- og lyskunstner. Til de fem 
”undergrunds” visninger, vil der 
være 50 personer pr. visning. Der 
vil være toiletvogn på den gamle 
plads med halmballer og adgang for 
publikum fra Gårdbutikkens 
parkeringsplads.  

- Foreningen vil gøre hvad den kan 
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for at ”Bunker Film Festivalen” 
ikke bliver til noget. 

- Muset arrangerer 2 ture pr. uge i 
ferien og 2 ture pr uge af en privat 
arrangør. Vi prøver at finde ud af 
hvem? 

- Ny databeskyttelseslov gør, at vi 
ikke mere kan få adr. liste fra 
kommunen. Kommunen opkræver 
vores kontingent. Man skal aktivt 
melde fra hvis man ikke vil være 
medlem. 

- Foreningen er med til at 
vedligeholde vejene. 

- Et forslag, der er kommet efter 1. 
maj, ”Kan det offentligøres hvilke 
veje der bliver vedligeholdt og 
hvornår”? Bestyrelsen vil vi tage 
spørgsmålet med på næste 
bestyrelsesmøde. 

- Stier: Vi håber cykelstien fra 
Røjklitvej til Sidselbjerg snart 
bliver asfalteret. Den sti vi har nu 
er med stenmel og kun en 
midlertidig løsning. Vi presser på 
for naturstien fra Sidselbjerg til 
Vedersø. 

- Klitrensningsdagen var en rigtig 
god dag.  

- Stor tak til Leif for alt det 
arbejde du gør for klitterne. 

- Krogen 33: – Der mangler meget 
information om hvordan man 
færdes i klitterne?  Tove: Alle 
husejere har fået informations 
tavle om klitterne i 2017. 
Informations tavlen findes også på 
hjemmesiden. 

- Esebjergvej 22: – I oktober 2017 
stod en generator og brummede 
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oppe ved en af bunkerene. Jeg 
mødte nogle mennesker fra Aarhus 
Universitet, der havde gjort rent 
og stole var stillet op. De 
inviterede mig på filmforevisning. 
De ville gerne have en udtalelse 
fra mig, men jeg sagde, at de 
skulle kontakte 
grundejerforeningen. Men det kan 
jeg forstå, at de ikke har gjort før 
her i juli. Hvilke stier går Museet 
på til rundvisningerne? 

- Rigmor: Aarhus Universitet er 
begyndt med ”tilladelserne” fra 
den forkerte ende. 

- Krogen 33: Området kan godt 
bære at der kommer nogle 
oplysninger om hvordan man 
opfører sig klitterne. 

- Bodil: Har vi opbakning fra 
generalforsamlingen til at gå 
videre med at få stoppet ”Bunker 
Film Festivalen”? da vores natur 
ikke kan bære store events. 
Enstemmigt ja. 

- Leif: Halmballer er lagt ud på de 
stier der har numre, men jeg 
lægger også halm på andre stier, 
så det slider så lidt som muligt på 
klitterne. 

- Lene: Vi har oplysningerne om 
klitterne på dansk og tysk samt 
piktogrammer over alt i området. 

- Krogen 75: Mange smider 
cigaretskodder i klitterne. 

- Klægdalen 48: Der står et skilt 
ved nedgangen til stranden, 
nedgang 120. Det kan ikke læses. 
Rigmor følger op. 

- Esebjergvej 26: Hvad er status på 



Nr. – Houvig Grundejerforening  Side 4 
 

vindmøller? Kommer de op til 
Søndervig? Nej 14 km fra 
Søndervig. 

Beretning godkendt. 
Vedtægtsændringer vedtaget. 

3. Forslag fra medlemmer Ingen forslag er modtaget. 
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab 
til godkendelse.. 

Rigmor fremlagde regnskabet, der blev 
godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent for det 
kommende regnskabsår. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet 
sættes op til kr. 400,- pr. år. 

400 kr. blev godkendt. 

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.  Der var genvalg til alle: 
Tove Ledgaard 
Rigmor Kristensen 
Bodil Melgaard Haakonsen 
Lene Blixenkrone-Møller 
Lis Ejersbo Strebel 

7. Valg af revisor Mogens Nielsen blev genvalgt. 
8. Eventuel Klægdalen 28: Der køres stærkt på 

Houvig Klitvej. Kan der komme en 
fotovogn? Eller andet. 
Klitrensningen er en god dag og Leif er 
god til at holde området. 
Esebjergvej 26: Tak til bestyrelsen for 
at I kæmper for vores område. 
Leif: Cykelsti. Polle m.fl. har lagt jord til. 
Hvor står vi henne på listen til en asfalt 
cykelsti. Svar fra Tove. Vi har været i 
kontakt med teknisk udvalg, men vi kan 
ikke få en liste, så vi ved ikke hvor vi 
ligger. 

 


