
Referat fra Langerhuse 
grundejerforenings generalforsamling 

på Vesterhav Camping 18. maj  2019.

Indlæg før selve generalforsamlingen v. Jens Kaasgaard fra "Stop Vesterhav 
Nord".
Jens fortalte om baggrunden for "STOP Vesterhav Nords" oprettelse, og hele 
historikken omkring projektet "Vesterhav Nord" fra projektets oprindelige planlagte 
placering, over den seneste planlagte placering, frem til nu, hvor hele projektet er 
udskudt. Hele værditabs problematikken blev ogsa#  belyst. 

Tilstede var:
Finn, Therese, Tina, Allan J, Helmuth, Børge, Ellen, Jørgen, Grete, Knud, Inge Marie, 
Jan, Ejgil, Inger, Kirsten, Anette, Eli, Bolette, Allan N, Kirsten H. 

1. Valg af dirigent. 
Valget blev Ejgil, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning v/ Finn.  
Fjernelse af "Kutter"fra legepladsen. Er sket - rimelig ukompliceret.
Indsamling af sten til kunstværket "Iris" pa#  Kirketorvet i Lemvig er sluttet.  

Sommerfest 2018 (Skt. Hans fest) afholdtes d. 23/6 pa#  campingpladsen.  
Mortens aften 2018 afholdtes d. 10/11 hos Maja.  

Møde mellem Sommerhus Grundejerforeninger og Teknisk Forvaltning. Her blev 
belysning og saltning af Harboøre/Langerhuse vejen taget op. Da det ligger udenfor 
byomra#de og ikke er en skolevej blev begge dele afsla#et.
Manglende træstativ om skraldespand meldes ok.
Evt. samarbejde grundejerforeninger imellem blev luftet ved dette møde. Tages op 
til eftera# ret.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab v/Allan. 
Punkter gennemga#et uden yderligere kommentar fra forsamlingen.
Allan kunne fortælle, at vi indenfor 3-4 uger vil være i stand til at modtage 
kontingent pa#  MobilePay. 
For at undga#  fremtidige misforsta# elser er det beskrevet i vedtægterne, at det 
vedtagne kontingentbeløb gælder for det kommende kalendera# r.

Samtidig ma#  vi konstatere at det ga# r lidt trægt med at indkassere de 200kr. i 
kontingent !!!

4. Forslag fra bestyrelsen.
Orientering om foreningens persondatapolitik, hvilke oplysninger vi ligger inde med
og hvordan de bliver brugt.
Accepteret af forsamlingen.



Opdatering af foreningens vedtægter, bl.a. for at at gøre os klageberettigede og fa#  
mulighed for indsigelser i sager som netop havmølleprojektet. 
Rettelser vedtaget - med en lille krølle omkring vedligehold af fællesveje. Det vil det 
være op til den enkelte generalforsamling om paragraf 2 skal tages i brug. 

5. Forslag fra medlemmer.
Forespørgsel om udvidelsen af autoværkstedet pa#  Langerhusevej 39. Kommunen har
godkendt, og vil fremover (som førhen) orientere grundejerforeningen om lignende 
godkendelser i omra#det.

6. Valg til bestyrelse.
Allan enstemmigt genvalgt.

Bestyrelse ser derfor stadig sa# ledes ud:
Finn Morsing - formand.
Allan Jeppesen - kasserer.
Kirsten Hansen - sekretær. 

7. Valg af suppleanter.
Ellen - 1. suppleant. Genvalgt
Lone - 2. suppleant. Genvalgt

8. Valg af revisor.
Grethe Godtfredsen - Genvalgt.

10. Eventuelt.
Sommerfesten (Skt.hans) afholdes i a# r pa#  Vesterhav camping den 22/6.
Mortens aften afholdes hos Poul og Marion Langerhusevej 65 den 9/11.

Tilsandede trapper m.m. kan tages op pa#  det a# rlige digesyn, hvor 
grundejerforeningen inviteres med.

Anette fra Langerhusevej 42 fortæller, at hun i nærmeste fremtid a#bner et lille 
ga# rdsalg pa#  adressen.

Ejgil (prinds@mail.dk) tager gerne imod ting, som man vil have med pa#  
grundejerforeningens hjemmeside www.langerhuse.com.

Ref: Kirsten H

http://www.langerhuse.com/

