
Ejerlaget Sletten 

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 28. maj 2022 kl. 12.30. 

Mødet blev holdt hos Angelika Pedersen, Ibsensvej 8, 7673 Harboøre 

Tilstede: Jens Thisted, Thomas Thorup, Angelika Pedersen, Uwe Pedersen, Vagn Guldhammer 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 12. februar 2022  

3. Siden sidst – orientering om sager og opgaver 

a) Jens, b) Angelika, c) Thomas, d) Uwe, e) Vagn 

4. Projektet med hastighedsbegrænsende foranstaltninger på Ejerlaget Slettens område 

5. Legepladsprojektet 

6. Problemet med den nedlagte sti mellem Fourmivej og Slettevej. 

7. Skovprojektet (fællesarealet ved Fourmivej) 

8. Eventuelt 

Ad 1. Dagsordenen blev godkendt 

Ad 2.  Referatet af bestyrelsesmødet den 12. februar blev godkendt 

Ad 3. Der orienteredes om mødet mellem Lemvig Kommune og sommerhusgrundejerfor-

eningerne den 25. maj. Vagn og Jens deltog i mødet. Det var et godt møde, og vi fik i 

det store og hele svar på vores spørgsmål. På mødet orienteredes om ny affaldssorte-

ringsordning og om planer om etablering af nye sommerhusområder. 

 Angelika berettede om regnskabet, revisionen, og vores udgifter til de forskellige pro-

jekter blev drøftet. 

 Thomas berettede om vejvedligehold 

Ad 4. Jens berettede om projektet med de hastighedsdæmpende foranstaltninger. Et forslag 

til et projektets udførelse og en etablering af en ´Max 30 km-zone´ er blevet forhandlet 

med kommunen. Det er for øjeblikket til godkendelse hos politiet. 

Ad 5. Vagn fremlagde projektet som forberedelse til punktet herom på generalforsamlingen. 

Vi har fået de nødvendige tilladelser og forventer at kunne opføre legepladsen i juli 

måned. 

Ad 6. Jens fremlagde nogle hovedpunkter i udviklingen af sagen med den nedlagte sti. I be-

retningen på generalforsamlingen vil vi begrænse os til at redegøre for vores rolle i 

sagen. 

Ad 7.  Angelika fremlagde projektet som forberedelse til punktet herom på generalforsamlin-

gen. Selve arbejdet med skoven i form af oprydning, etablering af stier og plantning af 

nye træer er udført. 

Ad 8. Intet  


