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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Husk at generalforsamlingen finder sted på lørdag den 4. juni — fra kl. 10.00 — i teltet ved 

postkassehuset på Halbyvej. Du finder indkaldelsen på hjemmesiden. 

Orientering om kloakeringsprojekt i 2023 

Præsentationsmaterialet er tilgængeligt på vores hjemmeside og hos Ringkøbing-Skjern 

Forsyning. 

Materialet vil blive forsøgt vist i teltet. 

Vi anbefaler, at mobiltelefon medtages, så man kan se materialet via hjemmesiden, hvis 

forholdene i teltet ikke gør det muligt at se optimalt. 

I forbindelse med Indvielse af naturlegepladsen er der mulighed for en pølse eller to, før 

turen går til legepladsen og evt. afprøvning af faciliteterne. 

Telt opsætning er fredag den 3. juni kl. 16.00 og nedtagning søndag den 5. juni kl. 

10.00 — alle er velkomne til at hjælpe 

Juni hilsner fra bestyrelsen 
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Indkaldelse til generalforsamling 2022 Grf. Stauning Vesterstrand 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 
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15. maj 2022 kl. 18.45 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Der indkaldes hermed til 

Ordinær generalforsamling for 2022 i Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Generalforsamlingen finder sted 

Lørdag den 4. juni 2022 kl. 10.00 på festpladsen ved 
postkassehuset Halbyvej 

Dagsorden: 

1.Velkomst ved formanden 

2.Valg af dirigent 

3.Godkendelse af dagsorden 

4.Valg af referent og stemmetællere 

5.Bestyrelsens beretning ved formanden 

6.Kassererens reviderede regnskab for 2021 

(print regnskaberne fra hjemmesiden og medbring dem) 

7.Vedtagelse af budget for 2023 og kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

(print budgetter fra hjemmesiden og medbring dem) 

Investeringsbudget for de kommende år: 

1.Etablering af sø ved Hybenvej / Syrenvej — hvis vi får tilladelse 

2. Henlæggelse til dræning 
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3. Nye bord-bænkesæt i hele området — erstatninger af de nuværende —

udskiftning af 2 pr. år 

4. Strand — hvis vi kan få tilladelse 

5. Videreudvikling af naturlegeplads med yderligere faciliteter og evt. yderligere 

shelter 

6. Grill hytter — 2-3 styk i området 

7. Minigolfbane / fodboldgolfbane 

8. Eventuelt flere badebroer, hvis vi kan opnå tilladelse 

8. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen stiller ingen forslag 

9.Forslag fra medlemmerne 

1. Modtaget fra Per Axelsen, Syrenvej 

Ønske om at høre om, der er stemning for at området skifter navn til Halby frem 

for Stauning Vesterstrand. 

Begrundelse: Så hedder vi det samme som området omkring os. 

Forslaget er i første omgang for at høre, hvad andre grundejere har af holdning. 

Hvis der er stemning for forslaget, skal bestyrelsen arbejde videre med dette og 

tage det med til generalforsamlingen i 2023 med eventuel efterfølgende 

ekstraordinær generalforsamling. 

10.Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg 

- Tove Sabro, Brombærvej — villig til genvalg 

-Bent Thomsen, Syrenvej — villig til genvalg 

11. Valg af 3 suppleanter 

Følgende suppleanter er på valg: 

- Børge Nielsen, Gyvelvej — villig til genvalg 

-Søren Pedersen, Syrenvej — villig til genvalg 

- Ejnar Frost — villig til genvalg 

12. Valg af revisorer 

Følgende revisorer er på valg: 

-Revisor Torben Andersen, Klitrosevej — villig til genvalg 

-Revisor Danny Madsen, Syrenvej —villig til genvalg 

13.Valg af revisorsuppleant 

Følgende revisorsuppleanter er på valg: 

- Revisorsuppleant Peder Morre, Klitrosevej — villig til genvalg 

14.Eventuelt 

10.07.2022 20.32 

Orientering om Planer for kloakering 

Efter generalforsamlingen er der en kort pause, hvorefter Ringkøbing-Skjern Forsyning ved 

Nikolai og Martin, vil orientere om planerne for kloakering af vores områder. 
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Der vil være en øl eller vand imens. 

Vi forventer, at den del vil tage %-1 time afhængig af spørgelysten. 

Når vi har fået stillet vores spørgelyst er det tid til 

Indvielse af Naturlegepladsen 
Vi starter vores indvielse ved postkassehuset, hvor der vil være mulighed for at få en pølse —

eller to. 

Derefter går vi til naturlegepladsen og besigtiger forholdene og legebørnene blandt os kan 

afprøve de forskellige faciliteter. 

Børn er velkomne til at deltage. 

Festudvalg 
Vores festudvalg har taget deres tørn og det er tid til nye kræfter. På grund af indvielsen af 

naturlegepladsen er der ikke opgaver til festudvalget i år. Men fra 2023 vil vi gerne have et 

festudvalg igen. 

Meld dig til bestyrelsen, hvis det er noget for dig — og hvis du brænder for at lave noget 

allerede i år, kan vi godt bruge hjælp ifm. Indvielse af naturlegepladsen — herunder grill af 

pølser. 

Hjælp til telt 
Du er velkommen til at hjælpe med opsætning og nedtagning af teltet. 

Opsætning sker kl. 17.00 fredag den 3. juni. Og nedtagning sker kl. 10.00 søndag den 5. juni. 

Maj hilsner fra bestyrelsen 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Årets generalforsamling 

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 4. juni — fra kl. 10.00 — i teltet ved 

postkassehuset på Halbyvej. Detaljeret indkaldelse følger i næste nyhedsbrev. 

Efter generalforsamlingen — ca. kl.12.00 — er der 

Orientering om kloakeringsprojekt i 2023 

Fra Ringkøbing-Skjern kommune kommer Lone Sørensen og introducerer baggrunden for 

projektet. Fra Ringkøbing-Skjern forsyning kommer Nikolaj OVergaard Rahlf og forklarer 

detaljerne i projektet. 

Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. 

Derefter overgår vi — ca. kl. 13.00 — til 

Indvielse af naturlegepladsen 

Vi starter vores indvielse ved postkassehuset, hvor der er mulighed for en pølse eller to, før 

turen går til legepladsen og evt. afprøvning af faciliteterne. 

Festudvalg 

Vores festudvalg har taget deres tørn og det er tid til nye kræfter. På grund af indvielsen af 

naturlegepladsen er der ikke planlægningsopgaver til festudvalget i år. Men fra 2023 vil vi 

gerne have et festudvalg igen. 

Meld dig til bestyrelsen, hvis det er noget for dig — og hvis du brænder for at gøre noget 

allerede i år, kan vi godt bruge hjælp ifm. Indvielse af naturlegeplads - læs grill af pølser. 
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Rabatmulighed hos Ingarden 

Vi har af leverandøren Ingarden.dk fået tilbud om 15% på køb fra webshoppen. Tilbuddet 

gælder alle medlemmer i grundejerforeningen. Du opnår rabatten ved henvendelse til 

lasse@ingarden.dk 

Mærkater — hvis andre må smide hundepose i din skraldespand 

Så har vi modtaget mærkater med 'Her må du gerne smide din hundepose'. Mærkaterne kan 

afhentes hos Per. 

Maj hilsner fra bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 

Afmeld yderligere nyhedsbreve 
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Nyhedsbrev april 2022 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 
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14. april 2022 kl. 20.04 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Afledning af overfladevand Gyvelvej 

Projektet til afledning af overfladevand fra yderligere område på Gyvelvej er afsluttet. 

Der er etableret brønde med lukket bund og sikret, at det kun er overfladevand, vi afleder. 

Pumperne fjernes i perioder uden vandproblemer, så vi sikrer, at de holder længst muligt. 

Udskiftning af bord-bænkesæt 

Vi starter med udskiftning af bord-bænkesæt i området. Vi forventer at udskifte 2 sæt årligt 

indtil alle er skiftet. 

Vi skifter til en mere holdbar model, som ikke kræver årligt vedligehold. 

Leverandør af de nye sæt er Ingarden, hvor vi har valgt modeller med ryglæn — se evt. mere 

her: Vedligeholdelsesfrie bord bænkesæt - 100% genbrugsplast (ingarden.dk) 

Bordbænkesættet for enden af Klitrosevej er helt færdigt og vil blive fjernet snarest. Nyt 

kommer op, når det er modtaget. 

Vejvedligehold 

Da en del af området skal kloakeres i 2023, vil vi ikke nyinvestere i vejene indtil kloakering er 

færdigt. Det betyder også, at vi ikke vil se på eventuelle forslag på facebook eller andre 

steder om fartdæmpende foranstaltninger. 

Mærkater — hvis andre må smide hundepose i din skraldespand 

På opfordring fra et medlem af foreningen indkøber vi et antal mærkater 'Her må du gerne 

smide din hundepose'. Mærkaterne kan afhentes hos Per efter påske. 
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Mærkaterne kan sættes på din skraldespand, hvis andre må putte deres - forsvarligt lukkede 

pose — i din skraldespand. 

Ladestandere 

Foreningen etablerer ikke ladestandere til fælles brug. Vi vurderer, at der er en risiko for, at 

det vil kunne medføre bøvl mellem brugerne, hvis biler f.eks. kommer til at stå til ladning hele 

natten. Samtidig vil det påføre bestyrelsen — og især kassereren ekstra administrativt arbejde. 

Vi opfordrer derfor til, at man etablerer stander ved eget hus, hvis man har brug for at kunne 

lade el-bil. 

April og påskehilsner fra bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 

Afmeld yderligere nyhedsbreve 
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27. marts 2022 kl. 20.17 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Så er det beskæringstid 

Hvis din hæk eller dine træer er kommet lidt langt ud over veje og stier, så må du meget 

gerne beskære dem. Det vil alle andre, der går tur i området, være meget glade for 0 

De sædvanlige opfordringer 

Efter mange anmodninger bringer vi — for første gang i år — vores anbefalinger for god skik i 

området: 

• Sænk hastigheden — du må gerne køre med en lavere fart end 30 km. 

• Husk hunden på, at den skal tage snor på, før den går tur — og den skal have dig i den 

anden ende 

• Husk også at enten hunden eller du skal samle op efter den — og posen skal tages 

med til en skraldespand 

Affaldsbeholdere 

Ringkøbing-Skjern kommune har udsendt pressemeddelse om udstilling om 

affaldsbeholdere. På genbrugspladserne kan du resten af året blive inspireret til, hvordan du 

eventuelt kan skjule skraldespandene. Du kan købe skjulere mange steder, eller du kan selv 

fremstille dem. 

Du skal dog være opmærksom på, at skjulerne skal opsættes på egen grund — og ikke på 

stam-/stikvej — heller ikke på græsdelen. Se i øvrigt kommunens placeringsregler. 

Kommunen leverer de sidste affaldsbeholdere i løbet af efteråret, tidsplan er endnu ukendt. 
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Forslag til generalforsamlingen 

Hvis du har forslag, du ønsker, at generalforsamlingen skal tage stilling til, skal de sendes til 

formanden senest den 31. marts. 2022. 

Marts hilsner fra bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 

Afmeld yderligere nyhedsbreve 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 
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24. februar 2022 kl. 12.45 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Vedligeholdelse af vores område 

Til info kan vi oplyse, at Per i 2021 har fyldt 18 skovlfulde grus på vejene i vores område — og 

nej det er ikke almindelige skovlfulde. Det er 18 skovlfulde med traktorens store frontskovl. 

Så der går lidt til Qg 

Per har ryddet godt op i beplantningen i området og fortsætter med det. Der er ryddet ekstra 

meget buskads væk langs Halbyvej ved postkassehuset. Det var blevet for tæt og for træt. 

Der fyldes jord og græs på. Området kan derved bruges til parkering til generalforsamlingen 

og på sigt også til parkering, mens området kloakeres i 2023. 

Vi er opmærksomme på, at der er ganske meget vand på 2 af stikvejene nederst på Gyvelvej. 

Per og Maskinstationen er ved at undersøge mulige løsninger. 

Storme og vores område 

De fleste træer er kommet godt igennem stormene og er blevet pænt stående på deres 

pladser. Men desværre ikke alle. Der er grundejere, som har måttet rydde op. Heldigvis ikke 

så mange. 

Generalforsamlingen vil være tilbage på vanligt sted og til vanlig tid i år 

Det betyder, at vi forventer, at være tilbage med telt, kaffe og kage på pladsen ved 

postkassehuset lørdag den 4. juni kl. 10.00. 

Hvis du har forslag, du ønsker, at generalforsamlingen skal tage stilling til, skal de sendes til 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8031d928aa&view=pt&search=all&permthid=thread-P/03A1725644793614425257&simpl=msg-f%3A172564... 1/2 
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formanden senest den 31. marts. 2022 

Februar hilsner fra bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 

Afmeld yderligere nyhedsbreve 
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Nyhedsbrev januar 2022 Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
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- 

Grundejerforeningen Stauning Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 16. januar 2022 kl. 20.41 
Send svar til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 
Til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Godt nytår til alle 

Vi håber, at alle er kommet godt ind i det nye år. 

Bestyrelsen arbejder videre med de igangværende tiltag også i år og vil som vanligt løbende 

orientere om planlagte tiltag og status på igangværende tiltag. 

Giv kommunen et praj 

Ringkøbing-Skjern kommune er stor og de beder derfor om hjælp, hvis du ser noget, som 

ikke er som det burde være — som f.eks. et hul i asfalten, døde dyr og lignende. 

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside, hvor de også fortæller, hvordan du giver dem 

et praj. Du finder siden her: Giv kommunen et praj ved problemer som hul i vej, glasskår mv. 

(rksk.dk) 

Du skal selvfølgelig ikke kontakte kommunen om grusvejene i området, der tager du som 

altid fat i bestyrelsen eller Per. 

Skilte i området 

Bestyrelsen opfordrer til, at man begrænser brugen af skilte i området, herunder til salg skilte 

og 'dette sommerhus udlejes gennem'. Der er efterhånden mange, der sætter store skilte op. 

Det pynter ikke. 

Og hvis skiltene står på fællesarealer, vil de blive fjernet. Det skal være muligt for Per at 

holde området uden unødige forhindringer. 

Naturlegeplads 

Vi er ved at indgå aftale med en leverandør af yderligere udstyr til legepladsen og forventer, 
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at det kan blive leveret og opsat i løbet af foråret. 

Samtidig skulle byggetilladelsen også gerne komme på plads. 

Vinteren er over os 

Vi har både haft frost og sne, så hvis du ikke har nået at lukke for vandet inden vinteren, 

kunne det være en god ide at tjekke huset og så få lukket. 

Januar hilsner fra bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 

Afmeld yderligere nyhedsbreve 
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1 meddelelse 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Grus til veje 

Der er flere, der har henvendt sig efter sidste nyhedsbrev. Vi ser på grus til jeres veje. 

Hvis du har et hul på vejen, kontakt bestyrelsen eller Per. 

Bemærk, at hvis det er et lille hul, leverer Per gruset, og så skal du selv fylde det i hullet. 

Ved store huller glatter Per med skovlen på traktoren. 

Landsbyklyngen Friskvind — Gå tur i området 

Den 27. og 28. december fra kl. 10 til 16.30 begge dage har Landsbyklyngen Friskvind 

arrangeret familiegåtur. 

Deres tur vil gå fra Halby Havn langs fjorden, ad Hybenvej og ind forbi bunkers området, ad 

Syrenvej og tilbage af Halbyvej. 

Deres rute er markeret med flag, som kan være opsat i perioden fra 26. til 28. december. 

Se evt. deres opslag på vores facebook side (1) Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Facebook 

Ny fodboldbane 

Der er sat af til fodboldbane på fællesarealet ved Brombærvej. 

Når de er indkøbt, kommer der fodboldmål på. 

Vi håber, at der kommer masser af aktivitet på banen. 

Grenplads 

I forbindelse med forberedelse til kloakering vil grenpladsen ved Syrenvej blive flyttet i løbet 

hitns://mail onnole com/mail/u/0/?ik=8031i1928a2Riview=nt&search=all&nermthirl=threari-f%3A17196960866506319458,simol=mso-f%3A171969... 1/2 
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af 2022. Vi orienterer nærmere, når det er sket. 

Bestyrelsen ønsker alle grundejere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

December hilsner fra bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 

Afmeld yderligere nyhedsbreve 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8031d928aa&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1719696086650631945&simpl=msg-f%3A171969... 2/2 
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Gmail 
 

Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 

     

December 2021 
1 meddelelse    

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 
Send svar til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 
Til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 

20. december 2021 kl. 20.53 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Grus til veje 

Der er flere, der har henvendt sig efter sidste nyhedsbrev. Vi ser på grus til jeres veje. 

Hvis du har et hul på vejen, kontakt bestyrelsen eller Per. 

Bemærk, at hvis det er et lille hul, leverer Per gruset, og så skal du selv fylde det i hullet. 

Ved store huller glatter Per med skovlen på traktoren. 

Landsbyklyngen Friskvind — Gå tur i området 

Den 27. og 28. december fra kl. 10 til 16.30 begge dage har Landsbyklyngen Friskvind 

arrangeret familiegåtur. 

Deres tur vil gå fra Halby Havn langs fjorden, ad Hybenvej og ind forbi bunkers området, ad 

Syrenvej og tilbage af Halbyvej. 

Deres rute er markeret med flag, som kan være opsat i perioden fra 26. til 28. december. 

Se evt. deres opslag på vores facebook side (1) Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Facebook 

Ny fodboldbane 

Der er sat af til fodboldbane på fællesarealet ved Brombærvej. 

Når de er indkøbt, kommer der fodboldmål på. 

Vi håber, at der kommer masser af aktivitet på banen. 

Grenplads 

I forbindelse med forberedelse til kloakering vil grenpladsen ved Syrenvej blive flyttet i løbet 

httns.//mail gnonlesnm/maillu/0/7ik=R031(19282a&view=nt&search=all&nermthici=thread-f%3A1719696086650631945&simol=msa-P/O3A171969... 1/2 
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Piød Gmail Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 

November 2021 
1 meddelelse 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 
Send svar til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 
Til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 

28. november 2021 kl. 20.55 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Hjertestarter 

Vores hjertestartere er nu skiftet til den nye model. Vi håber, at vi ikke får brug for dem. 

Der er flere, der har tilkendegivet, at de er hjerteløbere. Dejligt at vide at der er nogen i 

området. 

Ugeaviser 

Der bliver ikke længere leveret ugeaviser til postkassehusene. Hvis du vil læse ugeavisen 

finder du den på ugeavisen.dk eller i app'en Nyhedskiosken. 

Vedligehold af område 

Per har gradet vejene, så hullerne er jævnet og vejene er klar til vinteren. 

Skulle du have en stikvej, som trænger til en opfyldning, så skriv til grundejerforeningen på 

kontakt@stauningvesterstrand.dk eller tag fat i Per. 

Klargøring til vinteren 

Det er nu ved at være tid til at gøre sommerhuset vinterklar, hvis du ikke allerede har gjort 

det. 

Det er en god ide at sikre løse genstande og havemøbler, så de stadig er ca. samme sted 

efter vinteren 0 

Husk også at lukke for både varme og vand, da vi er på vej ind i den kolde årstid med risiko 

for frost og sne. 

https://mailgoogle.com/mail/u/0/?ik=8031d928aa&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1717703079608674880&simpl=msg-f%3A171770... 1/2 
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November hilsner fra bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 

Afmeld yderligere nyhedsbreve 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8031d928aa&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1717703079608674880&simpl=msg-f%3A171770... 2/2 
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Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 

Nyhedsbrev oktober 2021 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 22. oktober 2021 kl. 10.40 
Send svar til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 
Til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Ny facebook gruppe for grundejerforeningen 

Vi har fået ny gruppe, hvor alle kan lave opslag og kommenterer andres opslag. 

Freddy Juhl hjælper bestyrelsen med at administrere gruppen. 

Du finder gruppen her: Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand I Facebook 

Vi henstiller til at al debat holdes i en god og ordentlig tone. 

Træfældning 

Der er nu indkommet så mange ønsker om fældning af træer, at det igen er ved at være tid til, 

at Per laver en aftale med 'Flismanden'. 

Så hvis du også har et eller flere træer, du vil have fældet, så kontakt Per. 

Som vanligt er betalingen, at du afgiver træet. 

Hjertestarter — Hjerteløber 

Vi udskifter i løbet af vinteren vores hjertestartere til ny model, hvor der kan skaffes 

reservedele — specielt batterier. 

Den nye model er meget brugervenlig og kan tale både dansk og engelsk. Den har speciel 

børneknap funktion. 

Samtidig vil vi orientere om muligheden for at blive hjerteløber. Du kan læse mere om, hvad 

en hjerteløber er og hvorfor de gør gavn her: Hjerteløber (hjertestarter.dk) 

Vedligehold af område 

Per er i fuld gang med at beskære træer og buske i området. Fællesområdet ved Brombærvej 

httne•//mail rnm/ma il h i/C1/7ik.RIYAlriCr7ftaaRvipw.ntR.cpamh, allX.nprmmcriiri=mcri-f04,:"4A1714.Rn4.11M7ACIARg7Rcimnl=mcn-P/,RA171asn 1/3 
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vil blive slået med brakpudseren. 

I løbet af vinteren vil der blive udskiftet plader på legepladsernes huse, da der er enkelte der 

trænger til nye. 

Referat af generalforsamling 

Du kan finde referat af generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling på samme side 

som de øvrige materialer til generalforsamlingen Generalforsamling 2020+2021 I grf-stauning 

(stauningvesterstrand.dk) 

Du kan også se de nye vedtægter samme sted eller her: Vedtægter I grf-stauning 

(stauningvesterstrand.dk) 

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at kontingentet fra 2022 stiger til kr. 1.500, -

årligt. Beløbet opkræves fortsat af kommunen. 

På generalforsamlingen kom der flere forslag under eventuelt. Bestyrelsen har drøftet 

forslagene. Vi vil arbejde videre med at synliggøre vores planer for investeringer. Dvs. skabe 

et overblik over vores visioner med et bud på investeringsbehovet. Vi vil formentlig ikke 

kunne gennemskue alle behov for investeringer på 10-15 års sigt. Og vi vil ikke kunne binde 

alle fremtidige bestyrelser til det. Der vil også opstå behov og muligheder, som vi ikke kan 

forudse, hvor vi i lighed med fremtidige bestyrelser vil vælge at handle i forhold til, hvad vi 

anser for bedst for alle grundejere. 

Oktober hilsner fra bestyrelsen 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8031d928aa&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1714308544307404857&simpl=msg-f%3A171430... 2/3 



25.10.2021 18.59 Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand-mail - Nyhedsbrev oktober 2021 

Gmaii Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 

Nyhedsbrev oktober 2021 
  

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 
Send svar til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 
Til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 

22. oktober 2021 kl. 10.40 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Ny facebook gruppe for grundejerforeningen 

Vi har fået ny gruppe, hvor alle kan lave opslag og kommenterer andres opslag. 

Freddy Juhl hjælper bestyrelsen med at administrere gruppen. 

Du finder gruppen her: Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand I Facebook 

Vi henstiller til at al debat holdes i en god og ordentlig tone. 

Træfældning 

Der er nu indkommet så mange ønsker om fældning af træer, at det igen er ved at være tid til, 

at Per laver en aftale med 'Flisetanden'. 

Så hvis du også har et eller flere træer, du vil have fældet, så kontakt Per. 

Som vanligt er betalingen, at du afgiver træet. 

Hjertestarter — Hjerteløber 

Vi udskifter i løbet af vinteren vores hjertestartere til ny model, hvor der kan skaffes 

reservedele — specielt batterier. 

Den nye model er meget brugervenlig og kan tale både dansk og engelsk. Den har speciel 

børneknap funktion. 

Samtidig vil vi orientere om muligheden for at blive hjerteløber. Du kan læse mere om, hvad 

en hjerteløber er og hvorfor de gør gavn her: Hjerteløber (hjertestarter.dk) 

Vedligehold af område 

Per er i fuld gang med at beskære træer og buske i området. Fællesområdet ved Brombærvej 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8031d928aa&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1714308544307404857&simpl=msg-f%3A171430... 1/3 
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Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 

Afmeld yderligere nyhedsbreve 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8031d928aa&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1714308544307404857&simpl=msg-f%3A171430... 3/3 
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høg Gmail Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 

konst. eft. gen. fors. 2020/2021 
1 meddelelse 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 27. august 2021 kl. 16.58 
Send svar til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 
Til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Til Medlemmerne af Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen: 

• Formand Helle Veland 

• Næstformand Jan Christiansen 

• Kasserer Tove Sabro Sørensen 

• Bestyrelsesmedlem Bent Thomsen 

• Bestyrelsesmedlem Ellen Margrethe Højberg 

Sekretærposten deles indtil videre blandt medlemmerne i bestyrelsen. 

Suppleanter: 

1.suppleant - valgt i 2021: Børge Nielsen, Gyvelvej 

2. suppleant - valgt i 2021: Søren Pedersen, Syrenvej 

3. suppleant - valgt i 2021: Ejnar Frost, Klitrosevej 

Revisorer: 

Valgt i 2021: Torben Andersen, Klitrosevej 

Valgt i 2021: Danny Madsen, Syrenvej 

Revisorsuppleanter: 

Valgt i 2021: Peder Morre, Klitrosevej 

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8031d928aa&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1709258889753716435&simpl=msg-P/03A1709258... 1/3 
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Bestyrelsen takker for input fra medlemmerne på generalforsamlingen og vil arbejde videre 

med det. 

Vedtægter 

På generalforsamlingen blev forslag til nye vedtægter vedtaget. Når første bestyrelsesmøde 

er afholdt, og de er underskrevet af bestyrelsen, vil de blive offentliggjort på hjemmesiden. 

Kontingent 

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at kontingentet fra 2022 stiger til kr. 1.500, - årligt. 

Beløbet opkræves fortsat af kommunen. 

August hilsner fra bestyrelsen 

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8031d928aa&view.pt&search=all&permthid=thread-f%3A1709258889753716435&simpl=msg-f/03A1709258... 2/3 
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Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 

Afmeld yderligere nyhedsbreve 

https://mail.google.com/ma ii/u/0?ik=8031d928aa&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1709258889753716435&simpl=msg-f%3A1709258 ... 3/3 
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