
 

Kære alle grundejere i Vejlby Klitplantage. 

 

På vegne af bestyrelsen, må vi hermed meddele, at vores kære formand igennem 20 år, Bjarne Leth, har 

solgt sit sommerhus og derfor naturligt udtræder af bestyrelsen. 

 

For at vi kan give ham en velfortjent og varm tak, for hans store engagement igennem de mange år, vil 

vi naturligvis invitere ham og hans kone Anne, med til vores næste generalforsamling, så han på 

behørigt vis, kan give stafetten videre.  

Der bliver forhåbentlig mulighed for dette, ved vores generalforsamling den 1. maj, men sikkert ikke 

uden restriktioner.  

 

Vi har dermed også den glæde, at kunne byde et stort og hjerteligt velkommen til vores 1. suppleant 

Anni Veje Henriksen, der er trådt ind i bestyrelsen.  

Det er altid godt med et friskt boost, her midt i en meget særpræget tid, med Corona som modspiller. Vi 

forsøger dog med et virtuelt bestyrelsesmøde i nærmeste fremtid.  

 

Bestyrelsen som den ser ud nu : 

 

Mads Klange       : næstformand/formand 

Christian Langer : kasserer 

Kurt Pedersen.    : vejformand 

Tove Meldgaard. : sekretær  

Anni Veje            : bestyrelsesmedlem  

 

Vi har valgt at passe på os selv og hinanden, så bestyrelsesmøder har været planlagt, men oftest er de 

blevet aflyst. 

Som oplyst på vores hjemmeside(www.vejlbyklitplantage.dk) og nu også via Facebook-gruppen 

(Vejlby Klitplantages Grundejerforening), er der blevet oprettet en støtte forening til opstartshjælp, 

til en forhåbentlig ny købmand til området.  

Samtidig er der meddelt etablering af fibernet i hele området. Det er der også et skriv med indformation 

omkring. 

Men gå venligst selv ind og undersøg de opslag der kommer, da det jo er den eneste vej, vi kan holde 

flest muligt orienteret på. 

 

Hvis der er spørgsmål eller ideer til nye tiltag i vores område, modtages de jo altid med glæde. 

Facebook-gruppen er jo absolut en oplagt mulighed til, at komme hinanden ved, på en hurtig og nem 

måde. 

 

Slutteligt et ønske om et godt og Coronafrit år og dermed et forhåbenligt glædeligt gensyn til maj, - når 

bøgen springer ud. 

 

På bestyrelsens vegne 

Tove Meldgaard 

http://www.vejlbyklitplantage.dk/
https://www.facebook.com/groups/408669547163596

