
   

       NYHEDSBREV, Juli  2014                   

Kære Grundejer. 
 
Så er sommeren for alvor kommet til Vejlby Klit og den nydes i fulde drag  
Hvad er det sket siden vores Generalforsamling ? 
 
De nye offentlige toiletter der er opført over for Spar købmanden, er ved at være færdige 
og forventes kan tages i brug inden for en uges  tid. 
Der bliver automatisk låse på dørene, som låses kl. 22.00 til 07.00. 
Det er en god ting vi har fået denne op og stå, og der har været et godt samarbejde mellem 
respektive grundejerforeninger og Lemvig kommune om dette projekt. 
 
Her i Juni 2014 var jeg med til klit syn, hvor også Kyst Direktoratet var med , og det var en god 
nyhed at få m. h. s. til at der bliver kystfodret indeværende år, og man er allerede gået i gang. 
De rester der ligger tilbage i vandkanten af bunker, bliver fjernet ifølge Jørgen Nørby der er 
formand for Teknik og Miljø i Lemvig Kommune. 
Dette blev også drøftet på generalforsamlingen. 
 
Ved årsmødet med Lemvig Kommune blev lokalplan 15 drøftet som gælder for Vejlby/Vrist 
området. 
Jørgen Nørby understregede at den skal overholdes og ville sørge for der kom tilsyn fra Lemvig 
Kommune i området, og jeg er blevet kontaktet desangående. 
De grundejer der har foretaget ting som ikke er i overensstemmelse med Lokalplan 15 vil blive 
kontaktet at Lemvig Kommunes Teknik og Miljø udvalg for at få rettet op på dette.  
Lokalplan 15 findes på vores hjemmeside på nedenstående adresse og kan også ses på Lemvig 
Kommunes hjemmeside.  
Har i spørgsmål eller andet til Bestyrelsen kan i skrive dette på vores hjemmeside. 
Jeg vil på hele Bestyrelsens vegne ønske alle en herlig og varm sommer  
www.vejlby-klitplantage.dk 
Der er en der et link som hedder: Meddelelse/skriv til bestyrelsen.    
 
 
Med venlig hilsen, 
 
Bjarne Leth.  
Formand. 

http://www.vejlby-klitplantage.dk/


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


