
                                                                                                                               17. januar 2017 

Nyt fra bestyrelsen for Sønder Klegod Grundejerforening 

 

 

Nye ansigter i bestyrelsen. 

 

Som det blev varslet på foreningens generalforsamling i Hvide Sande den 5. november 2016, så var 

det et ønske fra bestyrelsen, at der blev startet en proces med at involvere nye personer i 

bestyrelsesarbejdet med henblik på at finde nye, og gerne yngre kræfter. Derfor blev det på 

generalforsamlingen besluttet at udvide antallet af suppleanter fra 2 til 4. 

  

Den 14. januar i år afholdtes så det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med deltagelse 

af suppleanter. Forud for mødet havde Volmer Svendsen og Søs Nielsen tilkendegivet, at de efter 

mange års arbejde i bestyrelsen, nu ønskede at træde ud af bestyrelsen. Suppleanterne Kim 

Lunddorf og Rami Jensen er herefter trådt ind i bestyrelsen, som herefter har konstitueret sig med 

Ivan Laursen (formand), Lars Schiødt (kasserer), Susanne Just, Kim Lunddorf og Rami Jensen. I 

kontakt- og adresselisten for Sdr. Klegod Grundejerforening (vedlagt) kan i se kontaktdata. 

 

Både Søs og Volmer har været engageret i bestyrelsesarbejdet i rigtig mange år og har ydet en stor 

og engageret indsats for fællesskabet i vores område. Stor tak til dem begge to for indsatsen. 

 

På generalforsamlingen fik vi en række gode indspil i forbindelse med rundbordssamtalerne. Dem 

er vi gået i gang med at se på. Efter det næste bestyrelsesmøde den 1. april 2017 forventer vi at 

kunne give en melding på, hvordan vi vil følge op på de indkomne forslag. Ellers er det den nye 

bestyrelses håb, at vi fortsat kan medvirke til, at vort dejlige område forbliver noget helt unikt til 

gavn og glæde for alle sommerhusejere og de gæster, der besøger vort område. 

 

Hvis I ikke har reserveret datoen endnu, så er det lørdag den 10. juni 2017, at foreningens 

traditionsrige klitrensning løber af stablen, så sæt et kryds i kalenderen. Udover opgaven med at 

rense strand og klitter ud for vores område, så er arrangementet en god lejlighed til at mødes med 

hinanden, og måske snakke med bestyrelsen om, hvad der rører sig. 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer står som altid gerne til rådighed, hvis I har noget på hjertet. Vi vil 

bestræbe os på at orientere om bestyrelsesarbejdet igennem vores hjemmeside, ligesom vi per mail 

vil udsende nyheder, når der er behov. Vi vil være taknemmelige, hvis vi – om muligt - kan få 

suppleret vores mailliste med mailadresser på alle vore medlemmer, der endnu ikke har opgivet en 

sådan. Det giver bestyrelsen optimale muligheder for at kunne kommunikere med medlemmerne, 

OG spare dyre portopenge. 

 

På vegne af bestyrelsen for Søndre Klegod grundejerforening. 

 

 

 

 

 

Ivan Laursen 

formand 

  


