
Referat fra Langerhuse Grundejerforenings 

generalforsamling den 19. maj 2018.

Tilstede var: Finn Morsing og Therese Kristensen, Inger og Eigil Prinds, Karen og Preben Jensen, Knud 

og Inger Marie Nielsen, Grethe Gottfredsen, Allan Jeppesen, Kirsten Hansen, Kurt Østergaard, Ole 

Stærdahl, Børge og Dorit + ?

Finn bød velkommen og mødet gik i gang.

1. Valg af dirigent.

Eigil blev valgt og godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen.

2. Formandens beretning v. Finn Morsing.

Der blev afholdt abejdsdag den 24/6. Legepladsen blev ryddet, der resterer at få skroget af kutteren gravet 

fri og fjernet. Om aftenen Sct.Hansfest i teltet hos Kirsten. Der var også deltagere fra campingpladsen og af

sommerhuslejere – fin aften.

26/8 sender Finn mail rundt vedr. Lemvig Kommunes forslag om at udbygge med 50 nye sommerhuse 

omkring Langerhuse. Det følges op med et borgermøde den 29/9 i Lemvig med pæn repræsentation fra 

protesterende Langerhuse-folk. Det hele ender med at Lemvig Kommune dropper planerne pga. lokal 

modstand.

Mortensaften blev afholdt den 11/11 hos Kirsten i TV-stuen. Ikke så mange deltagere, dem der var fik en 

hyggelig aften med and, citronfromage og pakkespil.

Indkaldelse til årets generalforsamling udsendes den 3/5.

Ud over disse ting har der været en del mølle-aktivitet, der kommer et dagsordenspunkt om dette til sidst.

3. Revideret regnskab v. Allan Jeppesen.

Regnskab blev fremlagt. Budgettet har været stramt, men en kontingentforhøjelse fra og med 2018 (fra 

100,-kr til 200,-kr) giver lidt plads igen. Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen.

Forslag om fjernelse af "skibet" på legepladsen. Muligheder blev vendt. Der blev vedtaget at undersøge 

muligheden for at leje en maskine til udgravning, og få en skrothandler til at hente den.

Sommerfest/Sankt Hans: Der blev foreslået at holde sommerfest på Vesterhav Camping i festteltet i lighed 

med sidste år. I samme forbindelse foreslås en arbejdslørdag, hvor projekt "legeplads" sættes i værk.

Mortensaften – sted oplyses i forbindelse med invitation.

Alle punkter blev vedtaget.

5. Forslag fra medlemmerne. 

Ole Stærdahl havde sendt et forslag om at få trappen for enden af Langerhusevej skovlet fri for sand og få 

anlagt mere farbare stier over klitten – det er umuligt at færdes hvor der nu ligger fyrregrene. Finn har sendt

henvendelsen videre til Lemvig Kommune, der har haft punktet med på sit møde med sommerhuse-

grundejerforeningerne. Der er endnu ikke modtaget referat fra dette møde. 

6. Valg af bestyrelse. Kirsten Hansen blev genvalgt.



7. Valg af suppleanter. Lone og Ellen blev genvalgt som hhv. 1. og 2. suppleant

8. Valg af revisor. Grethe Gottfredsen blev genvalgt.

9. Orientering om Vesterhav Nord.

Den 10/11 var der i JP indrykket en helsides annonce mod kystnære havmøller, 7 berørte områder stod bag. 

Langerhuse Grundejerforening bidrog med 500 kr. Samtidig blev der igangsat en underskriftsindsamling på

nettet. Ambitionen var at nå 30.000 underskrifter, men der er pt kun indkommet 3.597.

29/3 blev der i Harboørecenteret afholdt et orienteringsmøde vedr. værditabsordningen. Selve projektet 

kunne ikke diskuteres på dette møde, det var udelukkende information om procedurer og forventet tidsplan.

Det blev oplyst at alle besøg af taksationskommissionen ville bleve afviklet hen over sommeren.

De fleste af os i Langerhuse, der har søgt erstatning, har primo maj fået brev om besøg af taksationsfolkene 

i weekenden 16-17 juni.

Allan Nordstrøms argumenter i forbindelse med ansøgning om værditabserstatning er rundsendt.

Forbrugerundersøgelse blev nævnt, der viser, at havvindmølleprojektet vil give 20% nedgang på 

udlejningsområdet. Der undersøges nærmere hvorfra den kommer.

Alle former for værditabskrav kan fremføres ved det nævnte taksatorbesøg.

10. Evt. 

Intet

Langerhuse 23. maj

Kirsten Hansen. 

  

 

 

 


