
Der indkaldes til ordinært arbejdsmøde i 
Sdr. Klegod Drænforening af 1983 

 
Lørdag d.7-11 2015 på Sømandshjemmet i Hvide sande kl.12. 

Der bliver serveret snitter, sodavand , øl og kaffe fra kl 11,30 

Tilmelding til mødet og snitter senest d.31-10- 2015 til : Jørn Sørensen : Tlf. 

40802305 eller E mail joernogirene@gmail.com 

Mødet holdes umiddelbar før grundejerforeningens generalforsamling.  
 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  

2. Udvalget aflægger beretning  

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse  

4. Indkomne forslag (Skal sendes på mail til en af de 3 nedenstående 

    Mail adresser senest den 31-10-2015 

5. Fastsættelse af næste års kontingent ( På mødet 2014 blev det 

    vedtaget at opkræve kontingent, for de næste 5 år. Så ingen ny  

    kontingent fastsættelse før 2020, hvis ikke der indtræffer uforudsete  

    problemer)    

6. Valg af medlemmer til udvalget (Jørn Sørensen KD 27) villig til genvalg 

7. Valg af 2 Suppleanter. På valg er 1 Suppleant Frank Neuman KD 17 og    

    2. Suppleant Susanne Just NF74   

8. Valg af revisor  

9. EVT 

   1. Bestyrelsen søger mandat til at indlede forhandlinger med  
       Drænforeningen ” Dræn Nordsøferievej” og SDR Klegod  

       Grundejerforening om sammenlægning af de 3 foreninger   
 

 
Arbejdsudvalgets beretning og regnskabet for 2014/2015 vil blive 

uploaded på Grundejerforeningens hjemmeside under Drænforeningen 
snarest.  
 

 
 

 

Arbejdsudvalgets beretning 
Året 2015 har ikke budt på de store overraskelser hvad angår vores dræn. Det 

nyetablerede dræn på NF har fungeret upåklageligt og har holdt vandet væk også 
fra vejene. 

Lidt anderledes er det med det gamle hoveddræn, der går mellem KD og NF.  



I lavningen omkring KD stikveje 3 og 4 er der vandpytter ovenpå drænledningen 
efter kraftig regnskyl og om vinteren står vandet højt i målerbrøndene i samme 

område.  
Hele systemet har fået den årlige spuling i februar og iflg. Entreprenør Slot fundet 

i orden, dvs. ikke noget sammenfald.  
På generalforsamlingen 2014 blev der givet mandat til, at vi kunne undersøge 

mulighederne for en fjernsyns undersøgelse af vores rørsystem. Vi har henvendt 
os til Lars Kristensen, Holmsland Maskinstation, der er af den overbevisning, at 

det ville være spild af penge at lave denne undersøgelse.  
Vi havde torsdag den 8. oktober en gennemgang af hovedledningen mellem NF og 
KD sammen med Lars Kristensen, fra Holmsland maskinstation. 

Hovedledningen er lavet af betonrør uden muffe og nedlagt i træflis, som skal 
reducere indtrængning af sand.  

Efter Lars´s mening er disse rør stadig gode nok,  og det vil være spildt på 
nuværende tidspunkt at tænke på udskiftning. Det vil på et senere tidspunkt, efter 

en større nedbørsmængde være en god ide at løfte dækslerne på alle rense- 
brønde og kontrollere vandstanden og vurdere, om der kan være forhindringer i 

form af trærødder og andet mellem diverse rensebrønde.  
 

På Sdr. Klegod grundejerforenings generalforsamling 2014 blev der nedsat et 
udvalg der skulle komme med et løsningsforslag til afvanding af vejene i vores 

område.  
Konklusionen blev, at afvanding af vejene fungerer godt på NF og KD, men der er 

et problem på Opstrupvej , da grundene, der støder op til vejen, ikke er drænet  
og det vil under kraftige regnskyl medføre vand på vejen. Udvalgets indstilling vil 
blive præsenteret på Grundejerforeningens generalforsamling.  

   
Bestyrelsen har holdt et arbejdsmøde i det forløbne år omhandlende følgende 

punkter:  
1. Mulig sammenlægning af de 3 foreninger i vores område som nævnt under 

punkt 1 
2. Tilgængelighed til og frilæggelse af rensebrønde 

3. Diverse 
  

 

Arbejdsudvalget  
Oktober .  2015  
 
Ruth Bak KD 41 ruth.bak@icloud.com  

Inger Pedersen NF 40  ingerogaage@gmail.com  

Jørn Sørensen KD 27 joernogirene@gmail.com 
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