
Referat generalforsamling 06.11.2010. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Indkomne forslag fra medlemmerne 
4. Indlæg ved gæsteforelæser omkring natur og naturpleje 
5. Kassereren fremlægger revideret regnskab samt budget til godkendelse 
6. Fastlæggelse af næste års kontingent 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og suppleant 

 
 På valg er: Jens Volmer Svendsen (bestyrelsen)(modtager genvalg) 

  Susanne Just(bestyrelsen)(modtager genvalg) 
  Gunner Haar Jørgensen(revisor)(modtager genvalg) 
  Bo Nordby(suppleant)(modtager genvalg)             

     9.  Eventuelt 
 
Ad 1. Valg af dirigent og referent. 

Bo Nordby blev valgt til dirigent 
Erik Christophersen til referent 
 
Herefter kunne Bo konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at dagsordenen 
overholdt vedtægterne. 
I alt 75 personer fra 39 husstande mødte frem. Højeste antal siden grundejerforeningen blev 
stiftet.  
 
Ad 2. Formandens beretning. 
Vedhæftet.  
 
Bemærkninger til beretningen 
Veje. 
Vejenes tilstand blev endnu en gang diskuteret. Fra OP 17 blev der foreslået en asfalt- 
belægning ved chikanerne.  
KD 21 kunne konstatere, at der fortsat blev kørt for hurtigt. 
Direkte forespurgt kunne formanden oplyse, at kommunens vejvedligeholdelse også omfatter 
ekstra grus forår og efterår, men det er ikke altid let at se. 
Et nyere medlem af foreningen (OP 44) har stor kommunal erfaring i ”grusveje” og vil forsyne 
formanden med informationer, med henblik på nødvendige forbedringer. 
Den aktuelle og meget hullede tilstand kan desværre først forbedres efter en passende 
tørvejrsperiode.  
Renovation. 
I forbindelse med kommunens planer om etablering af nedgravede ”Molokker” stillede OP 30 
sig stærkt tvivlende overfor projektet på grund af grundvandshøjden. 
Velfærd. 
Der var ros for arrangementet ved fjordsiden, og man så gerne flere bænke opstillet (NF 54 og 
21). 
Fra NF 59 blev efterlyst affaldsbeholder på P-pladsen. 
 
Beretningen blev godkendt 

 

Ad 3. Indkomne forslag fra medlemmerne. 

Fra NF 15, der behandles på næste bestyrelsesmøde. 



 
Ad. 4. Indlæg ved Skovfoged Sven Wodschow fra Skov- og Naturstyrelsen i 

Blåvandshuk. (Kontor i Oksbøl). 

Med en lang række billedeksempler og kortudsnit fra matrikelstyrelsens luftfotos fra 2002 og 
2008 ”lagt over hinanden” fik vi demonstreret ”livets gang på klitten”.  
Én af hovedopgaverne er bekæmpelse af sandflugt. Her er stikordene Form, Ro og 
Plantevækst.  
Når det gælder form, kan det se drabeligt ud for udenforstående. Eksempelvis blev brugt 
bulldozer ved Bjerregård for at jævne klitten ud og gøre den modstandsdygtig. 
Ro skal der til for at holde på sandet og det skabes ved at plante hjelme og udlægge gran- og 
fyrris. 
Herefter er der mulighed for yderligere plantevækst. Og når foredragsholderen sagde 
plantevækst, så mente han afgjort ikke hybenroser. Hybenroser ønskes helt væk om muligt – 
gerne ved hjælp af kemi. De breder sig og forarmer naturen.  
De kvæler al anden vegetation. Plant klitroser i stedet. De hører til i klitten. 
Heller ikke de vindblæste fyr, blev der set på med venlige øjne. Fæld dem og – hvis der 
absolut skal plantes noget – så prøv med egetræer. Det er faktisk mere naturligt og oprindeligt 
end bjergfyr. 
 
Klitten slides let. Man bevarer den bedst med få og gode stier, der ”vedligeholdes” med halm.  
I vort eget område mellem Kræ Degnsvej og Opstrupsvej demonstrerede luftfotos, hvorledes 
der efterhånden var trådt et ”spindelvæv” af stier mellem hav og fredningslinie. Det er ikke 
hensigtsmæssigt og kan udvikle sig til større åbne huller. Der var også mange eksempler på 
klittens nedbrydning ved sammenligning af kort 2002 og kort 2008. I øvrigt er det ikke den 
mest fremherskende vindretning, der er den farligste. Det er vinden fra nord, nordvest, der 
skaber de store ødelæggelser – især i områder, der ligger udfor ”huller” i første revle. DET var 
netop tilfældet med den voldsomme nedbrydning i Søndervig. 
Afslutningsvis blev formanden lovet en liste over anbefalelsesværdige planter på klitten. 
 
Tilføjelse af formanden: 
Efter foredraget fortalte Sven Wodschow formanden, at han gerne ville rådgive os i 
beplantning og pleje at sommerhusgrundene i vort område. Han stillede sig endda villig til, 
uden vederlag, at komme ud i området til os og rådgive. Helst vil han dog rådgive for flere ved 
samme besøg.  
 
Ad 5. Kassereren fremlægger revideret regnskab og budget til godkendelse. 

207 medlemmer ud af 253 grundejere har betalt kontingent.  
KD 33 spurgte til budgettet vedr. vejvedligeholdelse. Fandt det forkert at foreningen brugte 
midler til gavn for alle, når mange fortsat ”står udenfor”. Endnu en gang blev problematikken 
diskuteret og – som det også blev fremhævet af OP 44 – der skal et vejsyn til, så er det 
kommunens pligt at opkræve penge fra alle grundejere. Bestyrelsen vil arbejde videre med 
vejplaner/vejsyn bl.a. inspireret af oplysningerne fra OP 44 under formandsberetningen. 
Budget og regnskab blev herefter godkendt. 
 
Ad 6. Fastlæggelse af næste års kontingent. 

Blev fastlagt til kr. 200,00, hvorefter formuens størrelse muligvis kan bruges til 
kontingentfrihed. Bestyrelsen vil komme med forslag næste år for at få alle med i foreningen. 
 
Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant 

Alle genvalgt 
 



Ad 8. eventuelt. 
Foranlediget af de mange indbrud i år gjorde KD 4 opmærksom på, at de er fastboende midt i 
området og gerne holder vore huse under observation, hvis der kan findes en god 
fremgangsmåde for den videre kommunikation i tilfælde af problemer i området. 
 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet. 
 
 
Referent 
Erik Christophersen 
 
 
 
 
Addendum: 
 
En halv time før generalforsamlingen var der afsat tid til demonstration af løsningsmodeller for 
septiktankenes nuværende ”for tunge” dæksler, dvs. over 50 kg. 
Optimera byggemarked var indkaldt med baggrund i prisbillighed, men nær målstregen/ 
generalforsamlingen blev Optimera overhalet af Holmsland maskinstation. 
Der var mulighed for at studere løsningsmodellerne og forholde sig til ordningen fra Holmsland 
maskinstation. Bestillingsblanket er vedhæftet.  
 
  


