
Solcelleprojekt
Der er mulighed for at købe andel i Høvsøre solcellepark. Det gælder for alle med fast ejendom i 
Lemvig kommune.
Følgende udpluk af tekst fra Jysk Energi:
”Her vil du kunne læse om baggrunden for prissætning, forventet afkast, begrænsninger for 
investeringer og meget andet.
Til dem, der gerne vil investere, har vi også lavet en tegningserklæring. Her skal du underskrive og vi skal 
have dokumentet tilbage i elektronisk form på ve@jyskenergi.dk. Tegningserklæring samt første 
bankoverførsel skal senest sendes d. 2/10-2022 kl. 16.
Du kan finde udbudsmaterialet og tegningserklæringen her: 
https://jyskenergi.dk/om- os/solcellepark-hoevsoere/dokumenter/”.

Hjemmeside
Overdragelse af hjemmesiden er blevet forsinket, men forventer at den er klar inden længe.

Logo
Vi har fået lavet et nyt logo. Logo’et med træerne er nu erstattet. Der er et lavet et logo, som symbo-
liserer vandet, stranden og klitterne.

Udstykning ved Strandvejen
Vedr lokalplan 229 – omkring ny udstykning af 13 byggegrunde på Strandvejen.
Trods en del protester og avisomtale lykkedes det ikke at overbevise Lemvig kommune om, at store 
sommerhuse på op mod 210+50 m2 ikke er egnet til området.

Fællesmøde
Der blev i starten af september afholdt et fællesmøde for bestyrelserne i de 3 grundejerforeninger; 
Vejlby Klitplantage, Vejlby Strand og Vejlby Klit.
Der blev bl.a. vendt muligheden for fælles vedligehold af vejene, oversigts skilt for området, og 
muligheden for et fælles arrangement i området. Broen ved Ferring sø; drøftelse af evt. indkøb af et 
modul til broen, som ligger på vandet. Så man herfra kan isætte kanoner/kajakker. 
Fra Støtteforeningen for købmanden kan der oplyses: Vi som ejere skal bruge købmanden, hvis 
vi vil beholde en butik i området, som er afhængig af os alle som kunder. Den nye købmand, Jens 
Bonde, er kommet godt fra start bl.a. med hjælp og midler fra støtteforeningen. Han arbejder på en 
plan for udvikling af butikken, så den løbende moderniseres. Tak til de frivillige, som efter 
Facebook-opslag hen over sommeren har hjulpet til med opsætning af varer.

Skilte
Der vil snart komme nye ”Sti til Strand” skilte op.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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