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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Corona-krisen har også ramt aktiviteterne i vores grundejerforening. Det betyder 
følgende: 

Generalforsamlingen 2020 er udskudt 

Regeringen har vedtaget, at der endnu ikke må forsamles over 10 personer. 
Og forbuddet vil være gældende den 30. maj, hvor vi skulle have holdt vores 
generalforsamling. Vores generalforsamling tiltrækker normalt et større antal 
deltagere. 

Vi må derfor udskyde vores generalforsamling til afholdelse i sensommeren. Vi 
håber, at generalforsamlingen kan afholdes i september. 

Vi har endnu ikke fastlagt en ny dato for generalforsamlingen. Vi afventer 
regeringens udmeldinger. Når vi kender dato og sted, vil vi indkalde til 
generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling. 

Årets pinsefest er aflyst 

Som følge af udskydelsen af generalforsamlingen er årets pinsefest / pinsefrokost 
aflyst. Den vil ikke blive afholdt senere på året. 

Forsamlingsrestriktioner 

Forsamlingsrestriktionerne gælder også på grundejerforeningens områder. Det 
har betydning for blandt andet badebro, legepladser og boldbaner. 

Der bliver ikke opsat badebro ved Hybenvej i år. Dels kan vi lige nu ikke lovligt 
samle det antal mennesker, som plejer at hjælpe med klargøring og opsætning, 
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dels ønsker vi ikke at risikere, at der samler sig for mange mennesker på / ved 
broen. 

Husk også at overholde forsamlingsrestriktionerne på vores legepladser og 
boldbaner. 

Den nuværende bestyrelse fortsætter selvfølgelig, til der kan afoldes 
generalforsamling. 

Maj hilsener fra bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Nyhedsmail nr. 49 - april 2020 

Fældning  af træer  
Der er fældet omkring 100 træer i vores område — primært udgåede gran- og 

fyrretræer.Træerne ligger i bunker og vil senere blive lavet til flis og kørt væk. Se 

billeder herunder. 

Vi har en aftale med 'flismanden' om endnu en fældningsrunde. Hvis du vil have 

et eller flere træer med i næste runde, så kontakt Per. Så mærker I sammen 

træerne op, så I er enige om, hvilke træer det drejer sig om. Fældningen koster 

dig ikke noget, men 'flismanden' skal have træet. 

I øvrigt er der indplantet nogle små havtorn-planter ved Hybenvejs nedgang til 

fjorden. Dette for om muligt at bremse nedbrydningen af den skrænt, hvorpå 

udsigtsbænken står. 

Gabionerne  
Der er atter en, der er kommet til at køre/bakke ind i en af vores gabioner. Det kan 

ske for den bedste. Men hvis det sker for dig, så kontakt bestyrelsen eller Per, så 

vi kan få taget hånd om det. 

Stillads  
Du kan nu låne et stillads i grundejerforeningen — se billedet øverst til højre. 

Kontakt Per, hvis du har brug for det. 

Generalforsamling  i corona-tider  
På nuværende tidspunkt er der ingen, der ved hvilke restriktioner der vil være, når 

vi når til pinselørdag. Bestyrelsen vil fastholde pinselørdag som vores 

generalforsamlingsdag, hvis det er muligt og lovligt. Hvis der er restriktioner, kan 
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vi selvfølgelig ikke afholde generalforsamlingen men vil skulle udskyde den. 

Vi drøfter, hvilke muligheder vi ser, og hvordan vi kan håndtere situationen på 
vores næste bestyrelsesmøde. 

Påske hilsner fra Bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Nyhedsmail nr. 48 

Dette er en information, som grundejerforeningen videreformidler, og der skal i 
den forbindelse gøres opmærksom på, at foreningen hverken har taget stilling for 
eller imod projektet eller har andel i energiforeningen. 

Der er ved at blive projekteret en solpark bag lufthavnen. Det betyder, at de 
eksisterende vindmøller bliver taget ned vel at mærke, at solparken bliver mindst 
350 ha. i størrelse. 
Energiforeningens bestyrelse varetager borgernes interesser i parken. Både dem, 
der er imod, og dem som er for. 
Helt konkret er det Green Go (projektudvikler), som står for alt - forundersøgelser, 
ansøgning og opstilling. Efter etablering, overtages parken af en investor. Typisk 
en pensionskasse eller en fond, som så driver parken de næste 30 år, som 
lejekontrakten løber. 
Lem, Dejbjerg og Stauning sogne, har ikke noget med driften at gøre, og dermed 
ingen risiko. 
Der ligger pt. en aftale med lodsejerne omkring støtte til en lokal fond, med kr. 
1.500, - /ha. forudsat at parken bliver i størrelse mindst 400 ha. Støtten bliver 
årligt, og i de næste 30 år. Pengene tages fra den jordleje lodsejerne får. Årligt 
bidrager solparken med kr. 600.000, - til en fond, som lokale foreninger kan søge 
midler fra. 
Jacob Bjerregård (som sidder i bestyrelsen) har henvendt sig til 
grundejerforeningen, idet han tænkte om det kunne var relevant for 
grundejerforeningens medlemmer at melde sig ind i energiforeningen (gratis). 
Der kommer et spørgeskema rundt på mail til energiforeningens medlemmer i 



næste uge, hvor man kan afgive sin holdning til parken - både størrelse såvel 
som afkast. 
Det er vigtigt, at så mange som muligt kommer med en positiv holdning til 
størrelse, så vi kan få så stærk en fond som muligt. Dette omhandler Gestenge 
projektet, og som igen bidrager til de tre sogne. 

Vedr, tilmelding, se hjemmesiden: www.energiforeningen.dk, hvor man kan 
tilmelde sig og se vedtægter areal og formål. 

Ovenstående er en information, som grundejerforeningen videreformidler, og der 
skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at foreningen hverken har taget 
stilling for eller imod projektet eller har andel i energiforeningen. 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 



GMiI Stauning Vesterstrand <kontakt@stauningvesterstrand.dk> 

Nyhedsmail nr. 47 - marts 2020 
1 meddelelse 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 19. marts 2020 kl. 
<kontakt@stauningvesterstrand.dk> 10.06 
Send svar til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 
Til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

Nyhedsrnail nr. 47 - marts 2020 

Naturlegeplads 

Det område, som bestyrelsen og Per har valgt til legepladsens placering kan ses 
her. Og det er mellem Syrenvej og Hybenvej. Der vil være adgang via 
fællesområdet mellem Syrenvej 73 og 75. Per sørger for, at der bliver en 
trampesti, når vi er så vidt. Legepladsen vil ikke komme til at dække hele 
området, men vil komme til at være ca. midt i bevoksningen. 

Den planlagte naturlegeplads er 
markeret med en rød ring. 

Trampestien tænkes lavet mellem 
Syrenvej nr. 73 og 75, hvor der er en 

strimmel jord, som tilhører 
Grundejerforeningen. 

Senere vil der evt, blive lavet en adgang 
fra cementvejen. 



Området er valgt udfra følgende kriterier 
Det er rimeligt ugenert 
Det er nogenlunde midt i området, og 
Der kan ryddes en lysning mellem træerne, hvor legepladsen kan 

etableres. 

Kandidater til bestyrelsen 

Du kan stadig kontakte formanden via mail (veland@os.dk) eller 
telefon(24851933), hvis du ønsker at høre mere om arbejdet i bestyrelsen. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen 

Hvis du har et forslag, som du vil stille til generalforsamling 2020, skal du sende 
det til formanden inden den 31. marts 2020. 

Pas på jer selv og hinanden i disse corona-tider. 

Marts hilsner fra Bestyrelsen 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Nyhedsmail nr. 46 - februar 2020 

Så er der igen tid til orientering fra bestyrelsen 

Vejvedligehold 

Når vejret tillader det — dvs. når vores område er blevet mere tørt — vil vi få 
Gyvelvej og Halbyvej kørt over med gratteren. Det vil få vejprofilen til igen at stå 
helt skarpt med fald ud mod grøfterne. Det er ikke sikkert at det bliver i februar, 
det afhænger helt af regnmængderne. De øvrige veje er alle i god form, så der 
skal stort set ikke gøres noget. 

Vand 

Det har vist sig, at afløbsbrøndene på Gyvelvej ligger lidt for højt. Det udbedrer 
entreprenøren. 

Naturlegeplads 

Vi har set nærmere på det valgte område. Per vil i løbet af de næste par måneder 
rydde op i bevoksningen. Vi arbejder videre på at få lavet en plan med tegninger 
og et overblik over priser. Der skal søges byggetilladelse til en legeplads, så der 
er en del papirarbejde, som skal på plads inden vi kan gå i gang. 

Naturplejeprojektet 



Ny tovholder på projektet er Ellen med Per på sidelinjen i forhold til det praktiske i 
projektet. Vi har ikke noget nyt fra kommunen i forhold til kreaturholderens 
forudsætninger. 

Kandidater til bestyrelsen 

Både Karen Marie og Jørgen har ønske om at udtræde af bestyrelsen ved næste 
generalforsamling. Vi søger derfor kandidater / ildsjæle til bestyrelsen. 

Det er en fordel, hvis du: 

• kender til it — office programmer, hjemmesider med mere 
• regnskaber 
• forstår at læse regler og meddelelser fra offentlige myndigheder vedrørende 

vores ansvarsområde. 
• selvstændigt tager ansvar for et område i bestyrelsens arbejde 
• kan samarbejde med resten af bestyrelsen 

men det vigtigste er, at du har lyst til at gøre en forskel for vores område og 
medlemmerne i grundejerforeningen. 

Hvis du har lyst til at høre om, hvad det indebærer at være i bestyrelsen, eller lyst 
til at stille op, så kontakt formanden via mail: veland@os.dk 

Februar hilsner fra Bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Nyhedsmail nr. 45 - januar 2020 

Velkommen til et nyt år i grundejerforeningen. 

I 2020 arbejder vi videre med de samme ting, som vi sluttede med i det gamle år: 

• Naturplejeprojekt 

Dyreholder til den nordlige del af arealet langs fjorden skal findes. 
Der har været møde med en interesseret dyreholder. Og vi har fundet ud af, hvad 
hans krav til arealet er udover indhegning og vand til dyrene. 
Vi afventer besked fra kommunen om de forventede udgifter kan accepteres og 
vil blive dækket af kommunen, når der er kommet dyr på arealet. 

• Naturlegeplads 

Vi lægger en langtidsplan for udviklingen af legepladsen, da vi kke forventer at 
kunne købe alt på en gang. Og håber at kunne få indhentet tilbud i løbet af 
foråret. 

• Vand og veje 

Vi arbejder videre med at sikre vores område i forhold til de øgede nedbørs-
mængder. Og prøver også her at få lavet en helhedsplan, så vi kan komme 



omkring hele området over en årrække. 
Vi arbejder også videre med at holde vores veje i den gode stand, som de er 
kommet i nu. Dvs, planen er, at profilen skal holdes og der skal efterfyldes ved 
behov.Og der kommer flere hastighedsskilte med den lille pige op i området. 

• Daglig drift og vedligehold af vores område 

I samarbejde med Per laver vi planer for, hvad der skal laves i løbet af året, så 
vores område er pænt og indbydende. 
Det gælder for græsområder, stier, beskæring og de eksisterende legepladser, 
som alle bliver plejet af Per. 

• Henvendelser fra grundejere, andre foreninger og kommunen 

Vi ved ikke, hvad der kommer, men vi tager hånd om det, efterhånden som vi 
modtager det. 

Så vi ser frem til et nyt år med gamle og kendte opgaver og nye og endnu 
ukendte opgaver. 

Januar hilsner fra Bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 21. december 2019 kl. 
<kontakt@stauningvesterstrand.dk> 17.15 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Nyhedsmail nr. 44- december 2019 

Stauning — årets landsby 

Stauning er blevet årets landsby i Ringkøbing-Skjern Kommune. Stauning er blevet 
valgt på grund af byens store lokale initiativ og virkelyst. Med genåbningen af 
købmandsbutikken som sidste nye bevis på det store lokale engagement. 

Vand på Gyvelvej 

Arbejdet med at få ledt overfladevandet væk er godt undervejs. Vandet er via rør ledt 
under vejene, så der ikke er noget, der hindrer vandets passage, og der etableres 
anlægsrør fra Gyvelvej 51 og ned til rørskoven. 



Vi har hermed også fulgt opfordring fra Brand og Redning MidtVest om at sikre at 
vores grøfter fungerer, og vandet kan ledes væk. En opfordring, som vi fik den 19. 
november, via pressemeddelelse fra Ringkøbing-Skjern kommune. En opfordring, 
som er udsendt, da årets regnvejr ikke er et akut problem, men den nye 
virkelighed. 

Jul og nytår 

Vi ønsker alle i grundejerforeningen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Hvis 
højtiden tilbringes i Stauning håber vi I får nogle gode og afslappende dage — 
forhåbentlig med godt vejr. 

December hilsner fra Bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Nyhedsmail nr. 43 - november 2019 

Hundeskov - Indvielse 

Der var mange hunde, der havde fundet vej til indvielsen og de havde taget deres 
mennesker med. Både hunde og mennesker hyggede sig og havde nogle gode 
timer sammen. 

Vejrenovering 

Der er nu udlagt nyt grus overalt i området. Der er kommet grøfter og hældning 
på alle stamveje. Vi mangler at få det sidste rettet til med grader, men det 
kommer i den nærmeste fremtid. 

Vand på Gyvelvej 

Der er store problemer med vand på Gyvelvej. Vi har sammen med Per aftalt 
handlinger, som skal sikre, at vandet uhindret kan søge videre ud ad området. 
Arbejdet går igang med det samme. 

Naturplejeprojektet 

Vi arbejder videre med en mulig kreaturholder til den nordlige del af området. Og 
håber på en afklaring i løbet af januar. 

Omlægning af indkørsel til Hybenvej 



Kommunen har givet tilladelse til omlægning af sidste del af vejen ind til Hyben-
vej. Indkørsel til området vil fremover ske lidt ved siden af postkassehuset, hvor 

tilkørselsvejen vil ende i et Y. 
Grundejerforeningen har ingen omkostninger i forbindelse med omlægningen. Og 

den nye indkørsel vil blive afleveret til os i god stand. 

Navn på postkasse 

Foreningen har investeret i en ny labelprinter og kan fra midten af december igen 

sætte navne på postkasser. Henvend dig, hvis du mangler navn på din post-
kasse. Skriv til kontaktstauningvesterstrand.dk  

Vinter 

Så er det lige før vi går ind i vintermånederne, så nu er det på tide at lukke for 

vandet og få styr på havemøbler, trampoliner og andet løsøre. 

November hilsner fra Bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 
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nyhedsmail nr. 42 - oktober 2019 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 7. oktober 2019 kl. 
<kontakt@stauningvesterstrand.dk> 10.57 
Send svar til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Nyhedsmail nr. 42 - oktober 2019 

Hundeskov - Indvielse 

Hundeskoven er godt undervejs og snart færdig. Vi holder officiel indvielse af 
hundeskoven 

Lørdag den 19. oktober 2019 kl. 13.00 

Sted: Ved indgangen til hundeskoven ved postkassehuset på Halbyvej 

Traktement: Lidt godt til de firbenede 

øl, vand og chips til de tobenede 

Vi håber at se rigtig mange af jer sammen med jeres hunde, som selvfølgelig er 
velkomne 

Auktion over umarkerede både 

Auktionen er afholdt. Der blev solgt 2 både, da 2 ejere meldte sig i sidste øjeblik 
og 1 ikke fandt interesse hos nogen.0mrådet er derfor igen ryddeligt og bådrester 
er fjernet. 
Tak til Per og Peder for arbejdet 

Naturplejeprojektet 



Som nævnt i sidste nyhedsmail er kreaturerne taget ind for vinteren, men kommer 
retur til foråret. I øjeblikket forhandles med en naturplejer, som er interesseret i at 
sætte dyr på det nordlige område, og i den forbindelse vil vi forsøge at udvide 
området i sydlig retning. Men nærmere herom senere. 

Efterår 

Vinteren nærmer sig og med den frost og storme, så husk at det er en god ide at 
lukke for vandet og få styr på havemøbler, trampoliner og andet løsøre. 

Oktober hilsner fra Bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 10. september 2019 kl. 
<kontakt@stauningvesterstrand.dk> 12.17 
Send svar til: kontakt@stauningvesterstrand.dk 

kontakt@stauningvesterstrand.dk 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Nyhedsmail nr. 41 - september 2019 

Tak for jeres stemmer på Stauning Vesterstrand til Sol og Strands lokale 
håndsrækning 

Med jeres hjælp har vi fået flest stemmer. Det betyder, at grundejerforeningen får 
kr. 25.000,- af Sol og Strand til en naturlegeplads i området. 

Bestyrelsen vil sammen med Per planlægge, hvor legepladsen skal placeres i 
området, og hvordan vi bedst udnytter beløbet til at få så meget legeplads som 
muligt. 

Auktion over umarkerede både. 
Så er datoen for auktionen fastsat til Lørdag, den 28. september 2019  
Kl. 13 ved bådpladsen Hybenvej og 
kl. 14 ved bådpladsen Klitrosevej. 
Der er 5 både på auktion. Du kan se bådene nederst i denne mail. Der er sat 
mærker på bådene, hvoraf det fremgår, at de vil blive solgt på auktionen. 
De både, som ikke bliver solgt på dagen, bliver fjernet fra området efterfølgende. 

Naturplejeprojektet 
Efter at der er blevet etableret vand til dyrene, har de gået på området i ca. en 
måned, hvilket har haft sin virkning på vegetationen. Ejeren har nu, på grund af 
den megen vand på området, frahegnet arealet igen og dyrene kommer ikke på 
igen før til næste forår. 



Auktion: 

I. «da« drn 211. vrptrirbrf 

Kl. 19.00. yrd b.Idtpti44rn lybenvef 

ll.bd nr. 9, tog 

Kl. 14.00 ymt bldrplithen Kktrowyel 

September hilsener fra bestyrelsen 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 
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1 meddelelse 
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Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Nyhedsmail nr. 40 - august 2019 

Vi håber alle har haft en god sommer. 

Stem på Stauning Vesterstrand til Sol og Strands lokale håndsrækning 

Vi har søgt Sol og Strand om støtte til etablering af en naturlegeplads til de større 
børn. Og vi er kommet blandt de 3 finalister. Nu skal alle, der udlejer deres 
sommerhus gennem Sol og Strand, være med til at beslutte, hvem af finalisterne 
der skal have mest støtte. Vi har produceret en video, som fortæller, hvorfor man 
skal stemme på os. Den kan du se på hjemmesiden og hos Sol og Strand. 

Så hvis du udlejer dit sommerhus gennem Sol og Strand, har du fået en mail med 
et link. Brug linket og stem på os. Du kan stemme indtil den 25. august. 
Og hvis du kender nogen, der udlejer gennem Sol og Strand, må du gerne 
opfordre dem til også at stemme på os. 
Tak for din hjælp. 

Naturplejeprojektet 

Vi har indgået aftale om etablering af vand fra Stauning Vandværk, så dyrene kan 
komme permanent på det indhegnede areal. Arbejdet går i gang i løbet af kort tid. 
Vi forventer, at dyrene kommer til at gå på arealet mere permanent, når der er 
vand til dem. 



Kommunen arbejder stadig på at finde en dyreholder til det nordlige stykke. Vi 
håber, at det også falder på plads i løbet af efteråret. 

Træfældning 

Der er rigtigt mange træer i vores område, som er blevet angrebet af sitkalus, og 
de er derfor enten gået ud eller på vej til det. På hjemmesiden finder du et link til 
en artikel om sitkalus og en om kræft i ædelgran. 

Hvis du har mange træer, du skal have fældet — måske på grund af ovenstående 
— kan du få dem fældet og fjernet af vores aftager af grenene fra grenpladsen. Du 
skal kontakte Per, som koordinerer fældningen. 
Det kan godt være, at fældningen ikke sker lige, når det passer dig, men det vil 
ske på et tidspunkt, som Per aftaler. 

Skilte med opfordring til lav hastighed 

Vi har besluttet at forsøge med et enkelt skilt i første omgang. Vi har derfor valgt 
at placere et skilt ved siden af vejen midtvejs på Gyvelvej. Når skiltet har stået der 
i et par måneder, vil vi vurdere, om det har haft den ønskede effekt, før vi 
eventuelt sætter flere skilte op. 

Sommersjov på Hybenvej 

Blev afholdt i godt vejr og med god stemning blandt de deltagende, der alle havde 
en god dag. Vi forventer, at der vil blive afholdt et tilsvarende arrangement til 
næste år. 

Auktion over umarkerede både 

Vi vender tilbage med nyt om auktion i næste nyhedsbrev. 

August hilsner fra Bestyrelsen 
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Zimbra veland@os.dk 

Nyhedsmail nr. 39 - juli 2019 

Fra : Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
<kontakt@stauningvesterstrand.dk> 

Emne : Nyhedsmail nr. 39 - juli 2019 

Til : kontakt@stauningvesterstrand.dk 

Svar til : kontakt@stauningvesterstrand.dk 

sø, 7. jul. 2019 17:41 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Nyhedsmail nr. 39 - juli 2019 

Generalforsamling 2019 

Generalforsamling 2019 var fredelig og rolig, som den plejer at være. Der var lidt 
flere deltagere end sædvanligt, i hvert tilfælde slap kanelkage stykkerne op før de 
sidste nåede at få. Der var købt 125 styk og vi var nok mellem 140 og 150 
deltagere. 

Der var 108 stemmeberettigede grundejere og mange havde taget ægtefæller 
med, så derfor nåede vi op på det store deltagerantal. 

Dejligt at så mange af jer ville bruge dagen med os. 

Der var i år mest debat om eventuel indhegning af et areal til hundeskov, 
vedligeholdelse af badebroen og eventuelt behov for ændret formulering af 
vedtægterne. Bestyrelsen siger tak for inputtet og vil tage det i betragtning til det 
videre arbejde. Referatet af generalforsamlingen er indlagt på hjemmesiden. 

Pinsefest 2019 

Efter generalforsamlingen havde 75 deltagere en rigtig hyggelig eftermiddag med 
bankospil og lækkert smørrebrød. Flere havde sponsoreret gevinster til spillet. Vi 
hyggede os til omkring kl. 15 på trods af den storm, som truede med at vælte 
teltet, som dog heldigvis holdt til det. 

https://webmail.yousee.dk/h/printmessage?id=20997&xim=1 09-07-2019 
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En stor tak til festudvalget for det flotte og veltilrettelagte arrangement. Vi ser frem 
til en gentagelse næste år. 

Konstituering af bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig og fortsætter uændret. 

Naturplejeprojektet 

Der er nu kommet hegn om det areal, som der er fundet en dyreholder til. Vi 
forventer, at der kommer dyr på i løbet af meget kort tid. Desværre er der ikke 
fundet en dyreholder til det nordlige stykke. Fennerne er for små på grund af de 
adgange, der er til fjorden og de både, der ligger der. 

Rørbræmmen ude i fjorden, som ikke er blevet fjernet i foråret, regner vi med 
bliver slået ned til vinter. Der er lavet en aftale med den rørhøster, som plejer at 
slå rørene på Tipperne. Han har tilbudt at komme forbi os, når han skal derud. Så 
vil der blive mere udsigt over fjorden — i hvert tilfælde i et stykke tid. 

I skal være opmærksom på, at der er stærk strøm i det hegn, som er sat op. Så I 
skal ikke lade børn og hunde røre ved det. Man bør heller ikke selv røre ved det, 
hvis ens hjerte ikke er i orden. Derfor er der sat advarselsskilte op på det. 

Sommersjov på Hybenvej 

Den 22. juni blev der holdt et socialt arrangement på Hybenvejs fællesareal. Der 
var 35 tilmeldte — overvejende fra Hybenvej, men også med deltagere fra andre 
veje. Vi hyggede os med div. spil og afsluttede med at grille vores medbragte 
kød. 

Blade og bøger i postkassehusene 

De blade og bøger du finder i postkassehusene er lagt til fri afhentning for andre 
af foreningens medlemmer. Det er ikke meningen, at de skal bæres over og 
smides ud som affald. Hvis der er for mange blade eller bøger i en kort periode, 
fjerner Per eller bestyrelsen dem, indtil der næste gang er' lavvande'. 

Til slut ønsker vi alle en god og varm sommer — og hvis den bliver rigtig varm og 
tør så pas på med ild og grill 

Juli hilsner fra Bestyrelsen 

httbs://webmail.yousee.dk/b/brintmessage?id=20997&xim=1 09-07-2019 
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En stor tak til festudvalget for det flotte og veltilrettelagte arrangement. Vi ser frem 
til en gentagelse næste år. 

Konstituering af bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig og fortsætter uændret. 

Naturplejeprojektet 

Der er nu kommet hegn om det areal, som der er fundet en dyreholder til. Vi 
forventer, at der kommer dyr på i løbet af meget kort tid. Desværre er der ikke 
fundet en dyreholder til det nordlige stykke. Fennerne er for små på grund af de 
adgange, der er til fjorden og de både, der ligger der. 

Rørbræmmen ude i fjorden, som ikke er blevet fjernet i foråret, regner vi med 
bliver slået ned til vinter. Der er lavet en aftale med den rørhøster, som plejer at 
slå rørene på Tipperne. Han har tilbudt at komme forbi os, når han skal derud. Så 
vil der blive mere udsigt over fjorden — i hvert tilfælde i et stykke tid. 

I skal være opmærksom på, at der er stærk strøm i det hegn, som er sat op. Så I 
skal ikke lade børn og hunde røre ved det. Man bør heller ikke selv røre ved det, 
hvis ens hjerte ikke er i orden. Derfor er der sat advarselsskilte op på det. 

Sommersjov på Hybenvej 

Den 22. juni blev der holdt et socialt arrangement på Hybenvejs fællesareal. Der 
var 35 tilmeldte — overvejende fra Hybenvej, men også med deltagere fra andre 
veje. Vi hyggede os med div. spil og afsluttede med at grille vores medbragte 
kød. 

Blade og bøger i postkassehusene 

De blade og bøger du finder i postkassehusene er lagt til fri afhentning for andre 
af foreningens medlemmer. Det er ikke meningen, at de skal bæres over og 
smides ud som affald. Hvis der er for mange blade eller bøger i en kort periode, 
fjerner Per eller bestyrelsen dem, indtil der næste gang er' lavvande'. 

Til slut ønsker vi alle en god og varm sommer — og hvis den bliver rigtig varm og 
tør så pas på med ild og grill 

Juli hilsner fra Bestyrelsen 
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Zimbra veland@os.dk 

Nyhedsmail nr. 39 - juli 2019 

Fra : Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
<kontakt@stauningvesterstrand.dk> 

Emne : Nyhedsmail nr. 39 - juli 2019 

Til : kontakt@stauningvesterstrand.dk 

Svar til : kontakt@stauningvesterstrand.dk 

sø, 7. jul. 2019 17:41 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
Nyhedsmail nr. 39 - juli 2019 

Generalforsamling 2019 

Generalforsamling 2019 var fredelig og rolig, som den plejer at være. Der var lidt 
flere deltagere end sædvanligt, i hvert tilfælde slap kanelkage stykkerne op før de 
sidste nåede at få. Der var købt 125 styk og vi var nok mellem 140 og 150 
deltagere. 

Der var 108 stemmeberettigede grundejere og mange havde taget ægtefæller 
med, så derfor nåede vi op på det store deltagerantal. 

Dejligt at så mange af jer ville bruge dagen med os. 

Der var i år mest debat om eventuel indhegning af et areal til hundeskov, 
vedligeholdelse af badebroen og eventuelt behov for ændret formulering af 
vedtægterne. Bestyrelsen siger tak for inputtet og vil tage det i betragtning til det 
videre arbejde. Referatet af generalforsamlingen er indlagt på hjemmesiden. 

Pinsefest 2019 

Efter generalforsamlingen havde 75 deltagere en rigtig hyggelig eftermiddag med 
bankospil og lækkert smørrebrød. Flere havde sponsoreret gevinster til spillet. Vi 
hyggede os til omkring kl. 15 på trods af den storm, som truede med at vælte 
teltet, som dog heldigvis holdt til det. 

httbs://webmail.vousee.dk/h/brintmessaae?id=20997&xim=1 09-07-2019 
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Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 
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Zimbra veland@os.dk 

Nyhedsmail nr. 38 - juni 2019 

Fra : Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
<kontakt@stauningvesterstrand.dk> 

Emne : Nyhedsmail nr. 38 - juni 2019 

Til : veland@os.dk 

Svar til : kontakt@stauningvesterstrand.dk 

on, 12. jun. 2019 11:14 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

SOMMERSJOV PA HYBENVEJ 

Det kunne være rigtig hyggeligt, hvis vi var en flok, der kunne samles til lidt 
sommersjov på Hybenvej. Man behøver ikke at have hus eller adresse på 
Hybenvej for at deltage, så længe man bare er med I den samme 
grundejerforening, så er alle velkomne. 

Hvornår: Lørdag den 22. juni 2019 kl. 15.00 
Hvor: Fællesarealet på Hybenvej 
Hvem: Alle I grundejerforeningen der har lyst til at deltage 

Hvad skal der ske : Vi starter med en kop kaffe og lidt kage (alle der har lyst er 
meget velkomne til at medbringe hjemmebag). Der vil fra kl. 15.30 — 17.30 være 
mulighed for at deltage i petanque, kongespil, kæmpeludo, stigegolf og hvad vi 

https://webmail.yousee.dk/h/printmessage?id=19277&xim=1 12-06-2019 
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ellers kan finde på. Kl. 17.30 vil der blive tændt I grillen, og man har mulighed for 
at grille sin medbragte mad. 

Hvad skal I medbringe : Det mad og drikke I ønsker at indtage, samt bestik og 
porcelæn I skal anvende til maden. 

Vi sørger for: Kaffe og kage (alle er velkommen til at medbringe). 1 enkelt 
øl/vand under turneringen. Alle spillene. Grill og grillkul. Borde og bænke til at 
sidde ved under spisningen. 

Håber vi kan få en rigtig hyggelig eftermiddag og aften. 

For at sikre at der er kaffe, grill og grillkul, borde og bænke nok, så bedes I 
tilmelde jer til undertegnede senest 
onsdag den 19. juni til.: 

Kay V. Johnsen, Hybenvej 24 
Tlf 2241 3131, mail kay-vibeke.johnsen@shell.com 
eller 
Jan Christiansen, Hybenvej 24 
Tlf 4089 2323, mail jc@frse.dk 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 

https://webmail.yousee.d1c/h/printmessage?id=19277&xim=1 12-06-2019 
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ellers kan finde på. Kl. 17.30 vil der blive tændt I grillen, og man har mulighed for 
at grille sin medbragte mad. 

Hvad skal I medbringe: Det mad og drikke I ønsker at indtage, samt bestik og 
porcelæn I skal anvende til maden. 

Vi sørger for: Kaffe og kage (alle er velkommen til at medbringe). 1 enkelt 
øl/vand under turneringen. Alle spillene. Grill og grillkul. Borde og bænke til at 
sidde ved under spisningen. 

Håber vi kan få en rigtig hyggelig eftermiddag og aften. 

For at sikre at der er kaffe, grill og grillkul, borde og bænke nok, så bedes I 
tilmelde jer til undertegnede senest 
onsdag den 19. juni til.: 

Kay V. Johnsen, Hybenvej 24 
Tlf 2241 3131, mail kay-vibeke.johnsen@shell.com 
eller 
Jan Christiansen, Hybenvej 24 
Tlf 4089 2323, mailjc@frse.dk 

Kontakt os - Opslagstavlen - Hjemmesiden 
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Zimbra veland©os.dk 

Nyhedsmail nr. 38 - juni 2019 

Fra : Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 
<kontakt@stauningvesterstrand.dk> 

Emne : Nyhedsmail nr. 38 - juni 2019 

Til :veland@os.dk 

Svar til : kontakt@stauningvesterstrand.dk 

on, 12. jun. 2019 11:14 

Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand 

SOMMERSJOV PÅ HYBENVEJ 

Det kunne være rigtig hyggeligt, hvis vi var en flok, der kunne samles til lidt 
sommersjov på Hybenvej. Man behøver ikke at have hus eller adresse på 
Hybenvej for at deltage, så længe man bare er med I den samme 
grundejerforening, så er alle velkomne. 

Hvornår: Lørdag den 22. juni 2019 kl. 15.00 
Hvor: Fællesarealet på Hybenvej 
Hvem: Alle I grundejerforeningen der har lyst til at deltage 

Hvad skal der ske : Vi starter med en kop kaffe og lidt kage (alle der har lyst er 
meget velkomne til at medbringe hjemmebag). Der vil fra kl. 15.30 — 17.30 være 
mulighed for at deltage i petanque, kongespil, kæmpeludo, stigegolf og hvad vi 

https://webmail.yousee.dk/h/printmessage?id=19277&xim=1 12-06-2019 
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