
Undertegnede indmelder mig/os i Grundejerforeningen 
Hvidbjerg, Høll og Mørkholt

Formand: Kasserer:
Kasserer :  Kurt Hemmingsen

       V. Borgenvej 9
       7080 Børkop

                    Mobil: 29323289
      Mail: kasser@hvidbjergvejlefjord.dk 

Klitten, Hvidbjerg

Indmeldelsesblanket

Grundejerforeningen for 
Hvidbjerg, Høll og Mørkholt

Ejers navn/e: ________________________________________

Betalingsadr.: ________________________________________

Telefonnr.:       ________________________________________

Mailadresse:    ________________________________________

Jeg/vi ejer eller administrerer (sæt X)

Sommerhus: __________     Helårshus: __________

    ___    HVIDBJERG   ___   HØLL    ___   MØRKHOLT
 
Husets  adresse: __________________________________

Du kan finde diverse informationer på foreningens 
hjemmeside www.hvidbjergvejlefjord.dk 

Indmeldelsen bedes afleveret eller sendt til foreningens 
kasserer på nedenstående adresse, gerne pr. mail, hvorefter 
der fremsendes opkrævning på kontingent der p.t. udgør kr. 
150,- årligt.



Hvorfor være medlem af grundejerforeningen?

Foreningens faste arrangementer

Grundejerforeningen er i god dialog med myndighederne – f.eks. 
Vejle Kommune og Randbøl Statsskovdistrikt om emner, der berører 
mange af grundejerne i området. Det er jo mere praktisk for 
myndighederne at have en forening med en medlemsvalgt bestyrelse 
at lave aftaler med, end at skulle drøfte tingene med hver enkelt.  Den 
gode dialog med myndighederne skaffer resultater til området – i de 
seneste år er der realiseret forskellige projekter, der er begyndt som 
forslag fra foreningen f.eks.: 

Naturvandring

Handicapbademulighed ved Børnenes Vel –

Bedre beskyttelse af klitten ved at ændre affaldsordningen, så 
kommunen ikke længere skal køre på klitten med traktorer for at 
tømme affaldsspandene.

Forslag til ny kommuneplan - foreningen er aktivt gået ind med en 
række forslag til kommuneplanen. Forslagene skal realiseres over en 
årrække og sigter på at forbedre mulighederne for, at alle beboere kan 
bruge naturen og vore smukke omgivelser optimalt. Se forslagene på 
hjemmesiden og giv os dine kommentarer.

Nye trapper der forbinder Niels Pedersensvej med Fuglebakken/Duevej.

dialog med Vejle Kommune, der har resulteret i en dejlig legeplads på 
Gimlegrunden, som Grundejerforeningen har opført med hjælp fra 
sponsorer, Rydning af Lille Klit og rydning af Hybenroser i Høll, kan 
nævnes som eksempler.

Badebro ved Klitten

Foreningens bestyrelse:
Formand: Egon Sørensen, Hvidbjergvej 15a, 7080 Børkop 
egon.soerensen@gmail.com
Sekretær: Erik Lassen, Industrivej 10, 7080 Børkop. 
Elassen1@gmail.com
Kasserer: Kurt Hemmingsen, V. Borgenvej 9, 7080 Børkop  
kasser@hvidbjergvejlefjord.dk
Web: Susanne Transel, Bymarken 35, Jerslev-Sjælland stransel@mail.dk
Vivi Rasmussen, Hybenvej 1, 7080 Børkop, vivi.rasmussen@live.dk
Bent Møller Hansen, Granvej1, 7080 Børkop. bmh@fritid.tele.dk

Foreningens faste arrangementer


