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Endnu engang afholder vi generalforsamling her på Sømandshjemmet. Lokalerne og betjeningen her 

på stedet har opfyldt vore behov. Om det for fremtiden bliver muligt at afholde generalforsamling 

her, ved vi ikke. Store ændringer omkring Sømandshjemmet er på vej, så næste år skal I nok ikke 

tage det som en selvfølge, at det foregår her. 

Også denne gang valgte vi at synge om Jens Vejmand, fint for os med lidt dybe stemmer, men også 

relevant omkring vedligeholdelsen af vore veje. Som I nok alle ved, opsagde kommunen den ordning, 

vi har haft omkring vejene, fra før foreningen blev stiftet. Vi har haft vejvedligeholdelsen i udbud for 

2012. Billigst blev kommunens egne vejfolk. Hvad der skulle gøres, hvordan, hvornår og hvor meget 

materiale der skulle tilføres, har vi heldigvis haft Ivan Laursen til at styre. Han har et langt livs 

erfaring med netop veje, kendelser og forhandling med offentlige myndigheder. Uden ham havde vi 

været i store vanskeligheder. 

En ting er, at kommunen har opsagt vejaftalen, noget andet er, at kommunen stadig er 

vejmyndighed. Hvad så myndigheden indebærer, håber jeg meget på, vi får klarhed over efter 

indlæggene fra Ivan Laursen og Ole Kamp. Der er i alt fald flere ting i den sammenhæng, jeg ikke 

forstår og er bekymret omkring. Vi fik sidste år generalforsamlingens tilslutning til den plan for 

vedligeholdelse, vi forelagde for året 2012, og kun at gennemføre den, hvis alle var med til at betale. 

Endvidere fik vi mandat til at arbejde videre med et projekt omkring en anden vejbelægning. 

Efter de to indlægsholderes indlæg, ønsker jeg derfor fornyelse af eller forkastelse af næste års 

vedligeholdelse plan samt en tilkendegivelse, om vi fortsat skal arbejde frem mod en anden 

vejbelægning. Endvidere ønsker jeg jeres meninger om chikanernes fremtid. 

Et andet område som vedkommer mange, men ikke alle, er de store oversvømmelser vi har oplevet 

omkring mange af vore huse og vel i mindre grad omkring vejene. Så vidt jeg er orienteret, er det 

især et område ved Nordsø Ferievej, der er meget vandlidende samt nogle huse i begyndelsen af 

Opstrupsvej. Angående husene på NF, så ligger de omkring et gammelt tinglyst dræn, som i mange 

år ikke er blevet vedligeholdt. Problematikken har før været fremme, men prisen på reetablering var 

for mange uoverskuelig, hvorfor udbedring ikke blev iværksat. Med afvanding/dræn forholder det 

sig således, at hvis lodsejerne kan komme til enighed om udgiftsfordelingen og de nøje overholder 

lovene, så er det for egen regning, de skal forestå det. Foreningen kan ikke gå ind og betale. Det kan 

heller ikke det dræningslaug vi har i området, men det vil gerne støtte med råd og vejledning og 

efter reetablering medtage dem som medlemmer. Fordelen ved medlemskab af drænlauget er 

organiseret vedligehold af et funktionsdygtigt anlæg. 

På Opstrupsvej forholder det sig noget anderledes, vi er ikke bekendt med nogen form for tinglyst 

dræn. Jeg har haft kontakt med kommunen omkring vore muligheder og vil i nærmeste fremtid 

sende en mail til de husejere jeg mener, er berørt af oversvømmelser. Jeg har selv hus i det område 

og har også problemerne inde på livet. Jeg vil lægge op til, at vi får en styregruppe, som kan finde 

muligheder, forhandle med myndighederne og skaffe priser. Det er langt fra givet, at vi kan klare/få 

almindelig dræn. 

Den negative side af yderligere dræn er, at mere vand fra vor noget kompakte sommerhusområde 

vil blive ledt ud i fjorden med fare for øget forurening. For bare få uger siden, ville jeg end ikke have 



turdet tænke højt på konsekvenserne deraf. Gennem flere år, har jeg tænkt ordet kloakering, noget 

der koster penge, men nu er det et ord selv kommunen anvender i forbindelse med 

sommerhusområder. Så jeg antager kommunen har haft den bagtanke med vore høje skatter, at de 

vil betale kloakeringen. Alt andet lige, vil kloakering gøre dræn problematikken langt mere forsvarlig. 

Kommunen vil også give os noget at se på, nemlig et antal mega vindmøller ude i havet ret udenfor 

vort område. De har bedt os om, at se positivt på dette projekt. Jeg siger ikke noget, det overlader 

jeg til forsamlingen. I får mulighed for at få friske oplysninger fra Ole Kamp. 

 Der vil også ske noget andet synligt, der vil blive etableret cykel- og gangsti over Bagges Dæmning i 

forbindelse med, at højspændingsledningerne lægges i jorden(forhåbentlig også vore ledninger). 

Synlig bliver/er også fyret. Måske ligefrem med hvidt lys, noget i retning af det oprindelige. Det er en 

nystartet forening som står bag under ledelse af oberst Lund. Foreningen hedder Fyrtårnets venner. 

Man skal betale et årligt kontingent på 100 kr. Oplysninger om foreningen og kontaktmulighed kan 

findes på nettet. 

Til sidst vil jeg rette en stor tak til Ivan Laursen for hans arbejde omkring vejene. Jeg vil også rette en 

tak til de folk der mødte op til klitrensning. Vi fik en rigtig god dag, noget der gør, at vi i bestyrelsen 

får fornyede kræfter til det arbejde, som ofte er meget op ad bakke. Også en tak til de der er 

forsamlet her, og de der sender forslag til foreningen i løbet af året. Uden opbakning og debat 

kommer vi ingen vegne.      

        


