April 2017

Nyhedsbrev fra Søndre Klegod Grundejerforening

Kære medlemmer


Der har i den seneste tid været udsendt mange mails til jer, men her har temaet mest været
havvindmøllerne. Det er selvfølgelig vigtigt, men vi vil også gerne informere om, hvad
bestyrelsen i øvrigt arbejder med, og hvad der ellers sker i vores dejlige område. Vi forventer,
at der vil blive udsendt ca. 8 informationsmails om året.



I forbindelse med seneste bestyrelsesmøde havde vi en ministrandrensning. Ud over
bestyrelsen var der mødt en lille flok op og der var nok at tage fat på. Der var meget affald på
stranden, og der var desuden opført en mindre borg lavet af paller med tovbane op i klitterne.
Vi fik alt fjernet og stranden fremstod herefter ren og pæn. Tak til alle der hjalp. Kommunen
ser det ikke som deres opgave at renholde stranden, så der er kun os til at sikre en pæn strand
til glæde for både gæster og sommerhusejerne.



Vejene har fået den store ’makeover’ lige før påske og er rigtig pæne. Støvdæmpning kommer
på i de kommende uger. Vi forventer at der laves 2 gange støvdæmpning, lidt afhængig af om
der bliver behov for det.



I forbindelse med rundbordssnakken på generalforsamlingen vil vi sige tak for rigtig
konstruktive forslag, som vi løbende vil arbejde med og informere om i vore nyhedsmails. Et af
ønskerne var flere affaldscontainere på stranden – det er nu på plads. Kommunen opstiller ud
over den normale container også en stor container til storskrald ved de store nedgange.



Et andet af emnerne var vedligehold og bedre badeforhold ved fjorden, hvor vi har opstillet
vore borde og bænke. Det arbejder vi videre med i forbindelse med Klitrensningen. Der er
allerede slået græs en enkelt gang dernede.



Stien, som sidste efterår blev renoveret, skal nok forbedres lidt på stykket fra Vestkyststien og
ned mod havet, vi følger det og vurderer løbende behovet.



SU prøver fortsat sammen med områdets feriehusudlejere og Søndervig Beboerforening på at
få stoppet havmøllerne. Med den meget brede opbakning til projektet i Folketinget må vi
konstatere, at det er op ad bakke. Vi prøver igennem pressen og andre kanaler at udfordre
beslutningen, ligesom vi fortsat afventer, at Energiklagenævnet tager stilling til de mange
indkomne klager. Alene mod Havmøllepark Vesterhav Syd er der indkommet små 500
anmodninger om at få erstatning for det værditab, som møllerne vil påføre sommerhusene.



Husk at sætte kryds i kalenderen til vores årlige succesfulde Klitrensning som foregår lørdag
den 10. juni 2017 – nærmere information sender vi ud medio maj.



Hjælp os med at give jer den bedste information ved at meddele os, hvis I ændrer
telefonnummer eller mailadresser.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Søndre Klegod Grundejerforening.

