Referat generalforsamling 31.10.09 – Søndre Klegod Grundejerforening.
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Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Indkomne forslag fra medlemmerne
Indlæg ved Carl-Christian Munk-Nielsen fra Kystdirektoratet
Kassereren fremlægger revideret regnskab samt budget til godkendelse
Fastlæggelse af næste års kontingent
Spørgeskemaer vedr. vejvedligeholdelse
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og suppleant

På valg er:

9.

Lars Schiødt (bestyrelsen)(modtager genvalg)
Sørine Nielsen (bestyrelsen)(modtager genvalg)
Bo Bak(bestyrelsen)(modtager ikke genvalg)
Grethe Torsager(revisor)(modtager genvalg)
Inga H. Christophersen(suppleant)(Modtager ikke genvalg)

Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Bo Nordby vælges til dirigent
Erik Christophersen til referent
Herefter kunne Bo konstatere generalforsamlingen lovligt indkaldt, og at dagsordenen
overholdt vedtægterne. I alt 48 personer fra 27 husstande mødte frem.
Ad 2. Formandens beretning.
Vedhæftes referatet
Bemærkninger til beretningen
Fra salen: Vi vil ikke have drivhuse, campingvogne og lignende i området. Det er et
sommerhusområde og skal ikke ende med at ligne et parcelhuskvarter.
Formanden: Det er muligt at få afholdt et ”lokalplansyn” – fungerer på samme måde som et
”vejsyn”. Hælder dog fortsat til lokal dialog, når der konstateres uregelmæssigheder i relation
til lokalplanen.
Der udspandt sig en mindre snak omkring ”information” og ”plakatkampagner”, for at få
brugerne af området til at overholde regler, fx kørsel i klitten og løsgående hunde.
Og igen kunne grundejere føle sig hensat til andre himmelstrøg på grund af ulovligt fyrværkeri
ved årsskiftet.
Fra salen lød flere tilkendegivelser af, at information skal være kort og kontant. Er det ikke
muligt at lave ”De 10 bud” for området?
Dirigenten efterlyste emner, der kunne tages op til en mere generel debat på
generalforsamlingen. Tænk over det og send forslag til bestyrelsen.
Beretningen godkendt

Ad 3. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Ingen.
Ad. 4. Indlæg ved Vicedirektør Carl-Christian Munk-Nielsen fra Kystdirektoratet.
Ved sidste generalforsamling fik vi en kompetent orientering om kommunens tiltag omkring
veje, stier og område. I år bevægede vi os til grænsen mellem klit og hav, hvor naturen i høj
grad sætter dagsordenen.
I løbet af en times tid fik vi en lærerig og kompetent gennemgang af kystdirektoratets
arbejdsopgaver. Siden midten af 1800-tallet har kystdirektoratet haft til huse i Lemvig – et
placeringsmæssigt særsyn blandt statsinstitutioner. Herfra holder 5 afdelinger øje med og
rådgiver transportministeren om kystliniernes tilstand samt havne og sluseanlæg på
vestkysten. Flertallet af havne er siden år 2000 overgået til kommunalt regi, men Thorsminde
havn er fortsat statsejet ligesom sluseanlæggene både i Thorsminde og Hvide Sande.
Selvom havnene er blevet kommunale, er det fortsat staten, der vedligeholder
havneværkerne, dvs. de meget omkostningskrævende moleanlæg.
Lige nu er kystdirektoratet involveret i den helt specielle opgave at rydde Skallingen for miner!
Det er det sidste minefelt i Europa.
Set med ”sommerhusøjne” er forvaltningen af kystbeskyttelsesloven for vores 7300 km kyster
nok den vigtigste opgave. Oprindeligt blev loven indført for at beskytte de store lavtliggende
jorder fra Thyborøn i nord til Nymindegab i syd. Det var før, der eksisterede større
bebyggelser.
I dag laves 5-årige fællesaftaler med stat/kommuner omkring den naturlige tilbagerykning,
der hvert eneste år finder sted af kystlinien – nogle steder taler vi om 6-8 m!
Aftalerne går ud på ”kontrolleret tilbagerykning”, hvor man accepterer tilbagetrækning
nogle steder – f.eks. sommerhusområder og åbent landskab, mens erhvervs- og
parcelhusområder skal have fastholdt kystlinien. At der ligger sommerhuse, kan altså ikke
bruges som argument for at få kystsikring.
Fra salen blev der givet udtryk for en del bekymring for denne prioritering – også set i lyset af
stigende vandstand og voldsommere vejr.
Vicedirektøren mente dog, at kunne berolige os med, at direktoratet helt præcist kender
forholdene i havbunden 6 km ud i Vesterhavet samt højder på klitten et par hundrede meter
ind i landskabet. Der foregår løbende søopmåling fra Skagen til Skallingen for på den måde,
at kunne komme naturen i forkøbet med kystsikring.
Der blev vist kort med masser af lokaliteter og med størrelsen af den naturlige
tilbagerykning angivet i meter. Og så blev kystsikring omtalt – herunder forsøget med
”drænrør” syd for Hvide Sande. Det tidligere forsøg ved Lønstrup viste sig ikke at have nogen
dokumenteret sikringseffekt. Den eneste, og internationalt anerkendte metode til kystsikring,
er sandfodring, hvor sandet tages på meget dybt vand langt ude i havet og sejles ind til
kysten. I den nuværende aftale bruges 94 millioner på et år.
Fra salen lød det:
Hvorfor blev klitten så sikret med granit i Søndervig?
Her blev den brugt af nødvendighed, fordi man ikke havde kunnet garantere klitten, hvis der
var kommet en lignende storm.
Hvorfor er der ”huller”?

De opstår simpelthen, fordi så stor en mængde vand skal tilbage over revlen. Og desværre
flytter ”huller” sig og nye kan ikke forudses, så læren er, at man altid skal være forsigtig.
Hvorfor plantes ikke hjelme på den åbne klit mod havet?
Plantning af hjelme har været nedprioriteret i en periode, men er taget op igen, hvor der p.t.
er beplantet 65.000 kvadratmeter. Det nye er, at man kun planter fra klittop og ind i landet.
På klittens forside bliver planterne alt for hurtigt ødelagt af salt, vand og færden.
Yderligere information kan hentes på www. kyst.dk
Ad 5. Kassereren fremlægger revideret regnskab og budget til godkendelse.
205 medlemmer ud af 253 grundejere har betalt kontingent. Kassereren kunne på forespørgsel
oplyse, at det skæve beløb skyldtes gebyr afregnet med kommunen.
Budget og regnskab blev godkendt.
Ad 6. Fastlæggelse af næste års kontingent.
Blev fastlagt til kr. 200,00, hvorefter formuen når en passende størrelse, der muligvis kan
bruges til kontingentfrihed i 2011.
Ad. 7. Spørgeskemaundersøgelse vedr. vejvedligeholdelse
Lars kunne meddele resultatet, der baserer sig på 89 grundejere, hvilket er en svarprocent på
43,4. Umiddelbart måske en lav procent, men når undersøgelsen er baseret på frivillighed
osv., er det faktisk meget flot efter både Lars’ og referentens mening.
63% vil bevare uændret
29% vil betale for mere vejbehandling
8% ønsker en anden form for belægning
fra salen:
- altså klar tilkendegivelse af en fastholdelse af nuværende metodik
- det store slid i forbindelse med byggerier og tung trafik må også forventes at mindskes
- kan det være en idé at skilte med maximalt akseltryk på arbejdsredskaber
- hvem skal kontrollere, det overholdes
Efter lidt snak om ovenstående, fortsatte dirigenten med
Ad 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
Fra bestyrelsen modtog Bo Bak ikke genvalg. Erik Christophersen blev valgt
Fra suppleanterne modtog Inga Christophersen ikke genvalg. Kim Lunddorf blev valgt
Ad 9. Eventuelt.
Som sædvanlig blev der lejlighed til at høre flere røster blandt de tilstedeværende.
Af spørgsmål og kommentarer fremgik, at der tilsyneladende er bred enighed om, at det er et
accelererende problem med indkørsel og parkering af fremmede biler på de anlagte
parkeringspladser for områdets beboere.
Der blev foreslået opsætning af Parkering forbudt skilt / Privat vej. Måske kan det forhindre
uvedkommende færdsel og parkering?
Der var også kendskab til, at der i Hovvig, nord for Søndervig, er opsat skilt med privat vej /
ingen adgang.
Vi skal også holde os for øje, at det er synd for naturen med for megen skilteskov!
Formanden kunne på forespørgsel oplyse, at ”klitbænken” for enden af Kræ Degns vej er til
stede. De yderligere bænke, der havde været talt om skulle opsættes, blev ikke imødekommet

af myndighederne. Formanden er klar over situationen, men vil med vanlig vest/midtjysk
snilde afvente ”bundforholdene”, inden han gøder jorden for de sidste tilladelser.
Inden dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet,
fik kasserer Lars Schiødt ordet.
I forbindelse med formandens 60-års fødselsdag var det en naturlig ting at rose vores
mangeårige formand for hans gode egenskaber, være energisk, jordnær, positiv og i stand til
fortsat at have fat i alle hjørner!
Referent
Erik Christophersen

