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Strandrensningen 2017
Som sædvanlig havde vi en rigtig god formiddag lørdag den 10. juni 2017.Stranden ud for vores
område var heldigvis blevet forskånet for større forurening i år, så rengøringen var til at overse.
Ligeledes var der ikke i klitterne specielt mange efterladenskaber. Vi tror, at kommunens initiativ
med at opsætte containere for strandingsaffald har været medvirkende til at vores strand fremstår
ren og tiltalende.
Som sædvanlig blev strandrensningen afsluttet med socialt samvær med grillpølser og drikkevarer.
Tak til alle de fremmødte.
Fjordprojektet
Vores forening har en rigtig lille perle beliggende nede ved Ringkøbing Fjord. Stien mellem
Nordsø Ferievej og Opstrupsvej/Kræ Degns Vej krydser landevejen og fører ned til vores perle ved
fjorden.
Vi har borde/bænke dernede, men området trænger til en renovering med beskæring, opsamling af
tang i fjorden, maling af borde/bænke m.v.
Bestyrelsen indbyder til en arbejdsdag lørdag den 8. juli 2017. Mødetid kl. 9.00 ved stien ned til
fjorden på vestsiden af landevejen. Medlemmer af vores forening, der ønsker/har mulighed for at
deltage i arbejdsdagen bedes give besked til formanden Ivan Laursen på
Mail: ivanrust@gmail.com eller mobil 23438508.
Foreningen sørger for passende forplejning til de fremmødte.
Havmøllerne
Et halvt år efter, at Energistyrelsen gav Vattenfall tilladelse til at etablere 190 meter høje havmøller
ud for vores område, har klagemyndigheden, Energiklagenævnet, endnu ikke fundet ud af, om de
mange enkeltpersoner, grundejerforeninger, SU og erhvervsvirksomheder m.v., som har indgivet
klage over etableringstilladelsen, er berettiget til at klage.
For almindelige borgere og virksomheder er det ganske uforståeligt, at Staten (Energistyrelsen)
prøver at begrænse klageadgangen ved at påstå, at de eneste klageberettigede, der har en væsentlig
og individuel interesse i sagen er Vattenfall! Energiklagenævnet har endnu ikke efter snart et halvt
år forholdt sig til klageadgangen. Det seneste fra Energiklagenævnet er, at de har rundsendt et
meget teknisk og for almindelige borgere uforståeligt notat om de støjmæssige konsekvenser.
Notatet er rundsendt til de borgere, der har stillet spørgsmål ved støjkonsekvenserne af møllerne.SU
har rundsendt en skitse til mulig besvarelse, som de borgere, der har fået det pågældende brev kan
støtte sig til. SU´s udkast er vedlagt denne mail.
Har du/I spørgsmål omkring havmøllerne, så kontakt formand Ivan Laursen på ovennævnte mail
eller telefon.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Søndre Klegod grundejerforening

