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GENERALFORSAMLING
Søndre Klegod Grundejerforening

Tid: lørdag den 4. november 2017 klokken 13.30
Sted: Hvide Sande Sømandshjem og Hotel, Bredgade 5
Tilstede: 40 husstande – 77 deltagere
Ad. 1 Valg af dirigent og referent.
Dirigent Palle Guldbrandsen. Referent Marit Schiødt.
Herefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at
dagsordenen overholdt vedtægterne.
Ad 2. Formandens beretning
I samarbejde med dirigenten og formanden blev det besluttet at dele formandens beretning i
to dele, dvs., at fokusområder 2017 og alt om havvindmøller blev fremlagt og behandlet hver
for sig.
DEL 1:
Om bestyrelsen
Som varslet på foreningens generalforsamling sidste år, var det bestyrelsens ønske at få involveret nye personer i bestyrelsesarbejdet. Derfor blev det på sidste års generalforsamling besluttet at udvide antallet af suppleanter fra 2 til 4.
Forud for bestyrelsesmødet den 14. januar i år tilkendegav vores mangeårige formand Jens
Volmer Svendsen og mangeårige bestyrelsesmedlem Søs Nielsen, at de ønskede at træde ud
af bestyrelsen. Suppleanterne Kim Lunddorf og Rami Jensen trådte så ind i bestyrelsen, som
herefter konstituerede sig:






Ivan Laursen (formand)
Lars Schiødt (kasserer)
Susanne Just(sekretær)
Kim Lunddorf
Rami Jensen.

Jeg vil gerne ved denne lejlighed sige tak til både Jens Volmer og Søs for deres mangeårige og
store arbejde i bestyrelsen.
Vi har i år afholdt 3 bestyrelsesmøder og kommunikerer periodevis intenst mellem møderne,
når vi skal forholde os til løbende ting og sager.
Nyhedsbreve
Vi har siden generalforsamlingen sidste år udsendt 5 nyhedsbreve til medlemmerne tillige med
informationer omkring aktuelle sager, herunder havmøllerne. Det er planen at fortsætte dette
informationsniveau fremover. For at kunne give jer sådanne aktuelle informationer, må vi have
en mailadresse. Derfor: Giv besked til Lars (schioedt@stofanet.dk), hvis I ikke allerede er tilmeldt foreningen med jeres mailadresse.
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Bestyrelsens fokusområder 2017
Vi har på foreningens hjemmeside http://sondreklegod.dk/ omtalt de fokusområder, som er
pejlemærker for vores arbejde i bestyrelsen:












Fastholde opbakningen til foreningen og søge at udvide den til 100 % af grundejerne i
området.
Sikre at vort område forbliver et attraktivt sommerhusområde af høj kvalitet i overensstemmelse med lokalplanen for området.
Forestå en god, effektiv og økonomisk forsvarlig vejvedligeholdelse af de private fællesveje i området. Sikre at alle vejberettigede grundejere bidrager til vejvedligeholdelsen.
Sikre at der sker en god, effektiv og økonomisk forsvarlig vedligeholdelse af dræn i vort
område. Der skal på generalforsamlingen 2017 fremlægges et forslag til godkendelse,
hvor de nuværende 2 drænlaug skal indgå i et samarbejde – se særskilt oplæg.
Fastholde og udbygge bestyrelsens informationsniveau i forhold til medlemmerne. Således øger vi i 2017 bl.a. udsendelse af antallet af nyhedsbreve til vore medlemmer.
Søge samt få kontakt til medlemmer i vort område med særlige kompetencer, der kan
bidrage til at styrke foreningens opgavevaretagelse.
Varetage kontakt og dialog med Ringkøbing-Skjern kommune og fastholde kommunen
på deres myndighedsopgaver og forpligtigelser i forhold til området, herunder hvordan
vi får løst afvandingsproblemerne og kloakering i vort område.
Varetage kontakt til og dialog med andre myndigheder, herunder Kystdirektorat, Naturstyrelsen og Energistyrelsen.
Bidrage aktivt til "Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmslands Klit" (SU)’
virke og opgavevaretagelse.

SU
Vores forening er medlem af SU (Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på
Holmslands Klit). SU repræsenterer ca. 2.200 sommerhusejere. SU ledes af et 5-mands forretningsudvalg, hvor jeg er medlem. Det giver god information om, hvad der foregår – en information, som tilgår bestyrelsen og jer medlemmer.
Kystbeskyttelse
Kysten ud for vores område er som resten af Vestkysten udsat for skiftende påvirkning. Vores
kyststrækning indgår i den fællesaftale om kystsikring, der er indgået mellem staten og en
række Vestkystkommuner.
Kysten ud for vores område rykker i gennemsnit ca. 1 meter tilbage om året. Situationen er
ikke på kort sigt kritisk for vores område – derfor er der ikke i fællesaftalen midler til at sikre
vores del af kysten.
Fællesaftalen skal genforhandles i 2018. Der er behov for flere penge fra stat og kommune,
hvis tilbagerykningen skal standses!
Rundbordssamtalerne sidste år - opfølgning
Ved sidste års generalforsamling fik vi i bestyrelsen nogle konstruktive forslag til aktiviteter og
projekter i foreningens regi. Vi har gennemgået det indkomne materiale og fulgt op:
1.

Højspændingsledningerne. Der er rettet henvendelse til ejeren af højspændingsledningen –
Vestjyske Net, som har svaret, at der ikke er planer om jordlægning. Vestjyske Net henviser til Energistyrelsen for yderligere spørgsmål.
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2.

Bedre nedgange til stranden, herunder halmunderlag. Der er taget kontakt til Klitfoged Erling, og vores ønske er viderebragt. Lars vil senere i sin præsentation komme nærmere ind
på dette punkt.

3.

Beholder til storskrald på stranden. Kommunen har i sommer opsat containere til storskrald ved nedgangene til stranden. Det har haft en god og positiv effekt. Strandgæsterne
hjælper med at holde stranden ren, når det er let at komme af med affald.

4.

Forhøjet kontingent. Vurderer vi ikke p.t. nødvendigt. Der er en pæn buffer allerede.

5.

Fjordprojektet. Der blev gennemført en oprydning og renovering den 8. juli 2017. Græs og
buske gror hurtigt til igen, så vi har besluttet, at der fra 2018 vedligeholdes 3 gange i løbet af sommeren – maj, juli og september ved en lokal entreprenør. Herudover overvejer
vi, om vi kan forbedre badeforholdene ved fjorden ved afskærmning af den lille badevig
ved fjorden, samt – måske - en lille bade/flydebro, der tages op om vinteren. Vi vurderer
herpå i 2018.

6.

Naturstien. Der er sidst på året gennemført en renovering af den øst-vest gående natursti
midt i vores område. Stien forbinder klitterne med fjordstien. Standarden for stien kan altid diskuteres, men bestyrelsen finder, at stien nu har en passende standard, som vi vil
prøve at fastholde med en beskeden vedligeholdelses indsats fremover.

7.

Information i forbindelse med Nytår. Leif Nyby har nytårsskiltene stående, og fortsætter
med at opsætte før nytår. Placering NF og OPS ved indkørsel til vejene. Herudover vil vi i
vort nytårsbrev til medlemmerne appellere til, at den enkelte ejer / udlejer gør en ekstra
indsats for at informere I husene i forbindelse med udlejning.

Vejene
Foreningen har siden 2012 forestået vedligehold af vores veje i området efter at kommunen
havde meddelt, at de ikke ville forestå opgaven mere dengang.
Vores veje er private fællesveje og det betyder, at det er de vejberettigede, der har ansvar for
vedligeholdelsen. I yderste konsekvens er det de enkelte lodsejere, der skal forestå vejvedligehold. Grundejerforeningen har siden 2012 forestået vedligeholdelsen af vores veje – i princippet på vegne af den enkelte lodsejer. Det er rationelt, og vi har bestræbt os på at sikre en god
standard af vejene for cirka det samme beløb, som kommunen opkrævede før 2012.
Vi har i 2017 haft vores entreprenør, Holmslands maskinstation, ude at rette vejene op 5
gange (som jeg husker det) og så en større istandsættelse i april måned. Der er udlagt støvbinding 2 gange.
Den meget våde eftersommer og efterår har været en udfordring for vejene. Den megen vand
har givet slaghuller. Siden slutningen af august har vi været ude 3 gange og rette op. Vi agter
at videreføre det nuværende niveau – mere om dette ved budgettet.
Strandrensning(er)
En fast tradition i vores forening er strandrensningen i juni måned og – ikke mindst – de efterfølgende mere eller mindre "gebratne" pølser fra Højer samt kølige pilsnere. Strandrensningen
i år fandt sted den 10. juni - som sædvanlig med god deltagelse.
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Lørdag den 1. april havde vi en mini strandrensning i forbindelse med vores bestyrelsesmøde –
også med god opbakning fra medlemmer.
Vores oplevelse fra bestyrelsen har været, at stranden har været rigtig pæn i år. Måske vind
og vejr har været gunstige. Medvirkende har også været, at kommunen har opsat store affaldsbeholdere ved nedgangene til stranden.
Kloakering
Kommunens teknik- og miljøudvalg besluttede den 20. oktober 2015, at deres forvaltning
skulle undersøge og komme med forslag til kloakering af Holmslands Klit (ca. 7.000 sommerhuse plus campingpladser m.v.). Som normalt for kommunen involverer man ikke berørte
forud for en sådan beslutning – især ikke sommerhusejere.
Efter at SU havde afholdt møde med kommunens udvalg blev der nedsat en følge med repræsentanter for SU og Søndervig Beboerforening. (Ove Toftsbjerg og jeg fra SU og Arne Mølgaard
fra Søndervig Beboerforening). Sagens hastende karakter blev understreget af, at det første
møde i følgegruppen blev afholdt den 1. maj 2017! Endnu et møde er afholdt den 18. september 2017.
Det er et stort projekt – kommunen er myndighed og Ringkøbing-Skjern Forsyning skal forestå
det praktiske. Tidsplan er usikker, men det kommer sikkert til at tage mindst 10 år at køre
projektet igennem, hvis kommunen beslutter at køre videre.
Den strategi, som vi har lagt i følgegruppen er:
o

o
o

o

Sikre at sommerhusejerne inddrages i processen.
For orientering af sommerhusejere har kommunen oprettet link:
https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/spildevand
Sikre at udrulningen sker afpasset efter det miljømæssige behov, og at behovet kan dokumenteres.
Sikre at sommerhusejere med nyere nedsivningsanlæg får mulighed for at afskrive deres investeringer inden tilslutningspligt.
Byrådet har givet en garanti, så sommerhusejere med nye nedsivningsanlæg ikke kræves tilsluttet før efter 10 år nyetablering. (Vi arbejder i følgegruppen for at få perioden
forlænget til 20 år).
Sikre at lokale afvandingsproblemer samtidig løses med kloakeringen.
Kommunens forvaltning har lovet at undersøge dette nærmere.

Hvis kloakeringen gennemføres, vil hver sommerhusejer skulle betale ca. 37.000 kr. i tilslutningsafgift plus udgift for tilslutning af eget anlæg til skelbrønd (måske 10.000 kr. afhængig af
lokale forhold). Det vil årligt skulle betales en vandafledningsafgift.
RAH Fibernet
Vores elforsyningsselskab arbejder på at nedlægge fibernet på Holmslands Klit. Man forudsætter 40 % tilslutning indenfor et område, før man går i gang. Vores område er udset til at få fibernet i 2018. RAH har påbegyndt markedsføring.
Bestyrelsens holdning er, at det er et tilbud, som den enkelte sommerhusejer kan overveje og
vurdere i forhold til andre alternativer for netforbindelse i vores område.
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Hvis RAH går i gang i vores område, vil bestyrelsen følge gravearbejde tæt og sikre nødvendig
retablering af vores veje. Se link: https://www.rah-fiber.dk/
Kommentarer til DEL 1:
NF 20: Mente, at de penge man giver ud til vejvedligehold givet dårlig ud og at vejene havde
været meget dårlige i år. Foreslog, at maskinerne der bruges til vedligeholdelse skal grave
længere ned for at give et mere stabilt underlag.
Ivan: Vi prøver at rive det op i foråret og omprofilere, så det giver mere fald på vejene. Der er
plads til forbedringen, og der skal derfor noget mere til i foråret.
DEL 2:
Havmøllerne
Det har været et tilbagevendende punkt på vores generalforsamlinger de sidste par år. Jeg har
selv informeret forsamlingen flere gange. Sidste år var jeg optimistisk, da vores energiminister, Lars Kr. Lilleholdt havde meldt ud, at de kystnære havmøller skulle opgives, dels fordi de
skæmmede kystlandskabet og fordi udviklingen havde vist, at der ikke var nogen besparelse
ved at opføre mindre kystnære havmølleparker frem for store havmølleparker langt fra land.
Ikke desto mindre indgik den daværende snævre venstre regering den 17. november sidste år
forlig om PSO afgiften med resten af blå blok samt resten af oppositionen bortset fra Alternativet og Enhedslisten. I forliget indgik, at de kystnære havmøller ud for vores kyst og ved Vesterhav nord skulle gennemføres. Dette på trods af, at allerede afholdte udbud havde vist, herunder Kriegers Flak i Østersøen, at der ikke var nogen besparelse ved at lave kystnære havmøller, tværtimod har det efterfølgende vist sig. DONG har således givet tilbud i den tyske del
af Nordsøen på at opføre havmøller uden offentligt tilskud!
Hvorfor så kystnære havmøller? Man ændrer ikke i et indgået forlig – også selv om det er fra
2012 og forudsætningerne har ændret sig afgørende! Det er en politisk beslutning, der savner
enhver fornuftig og saglig begrundelse – men sådan er politik nu blevet – drilleri frem for saglighed!
Klager
Kort før jul fik Vattenfall så etableringstilladelse til at arbejde videre med det projekt, som de
vandt udbudsrunden med i september 2017.
Der er indkommet ca. 300 klager over etableringstilladelserne til Vesterhav nord og Syd (de
fleste hernede), da klagefristen udløb sidst i januar måned i år.
Klageinstansen – Energiklagenævnet – har endnu ikke efter 8 måneder forholdt sig til klagerne. Dog har de meldt ud, at klagerne ikke har opsættende virkning på projektet. Det betyder, at Vattenfall – for egen risiko og regning – kan fortsætte deres forberedelser, hvad de
åbenbart gør.
De indkomne klager over etableringstilladelsen fokuserer på de visuelle ødelæggelser af kystlandskabet, den mangelfulde VVM proces samt at Vattenfalls projekt ikke lever op til VVM redegørelsens forudsætning om, at møllerne skal placeres i ”et letopfatteligt geometrisk mønster
og derved fremtræde som en velafgrænset gruppe” og længst mulig fra land.
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Fordi et flertal i Folketinget har besluttet projektet skal gældende VVM regler overholdes.
Et centralt punkt i klagesagen er, at man ifølge Energistyrelsen skal være ”væsentligt og individuelt berørt af projektet”. Det fortolker Energistyrelsen sådan, at når flere tusinde borgere er
berørt af et projekt, så er ingen ”væsentligt og individuelt berørt”. Man tror det er løgn, når så
Energistyrelsens juridiske eksperter konkluderer, at den eneste, der er ”individuelt og væsentligt berørt” er Vattenfall!!
Vi håber, at Energiklagenævnet har en anden opfattelse af retstilstanden i Danmark end Energistyrelsen!
Vattenfall kommer på banen
Vattenfall er som bygherre på Vesterhav Syd forpligtet til at informere berørte grundejere om
projektet og de erstatningsmuligheder, der foreligger ifølge lov om vedvarende energi. Derfor
blev der indkaldt til møde mandag den 6. februar i år i Kloster. Indvarsling skete i Ringkøbing
Ugeavis og Dagbladet. Vattenfall så ingen grund til at informere bredt – det er dem som skal
betale erstatningerne.
Mødet blev en yderst tvivlsom forestilling for de fremmødte. Vattenfall fremviste tvivlsomme
visualiseringer på et mikroskopisk lærred – det var noget, der bare skulle overstås. Vattenfall
ville ikke lave visualiseringer af deres projekt set fra baglandet. Det kunne udløse ekstra erstatningskrav!
De fremmødte repræsentanter for staten: EnergiNet.Dk og Energistyrelsen holdt lav profil –
dækket ind af et bredt flertal i Folketinget, der står bag projektet. En rigtig dårlig oplevelse for
de fremmødte. Og hvor er retssikkerheden?
Erstatningssager
I begyndelsen af april udløber så fristen for at indgive erstatningskrav. Energinet.dk er sekretariat for den taksationskommission, som skal behandle erstatningskrav. Deres IT system er
ikke gearet til de mange klager – det giver store frustrationer – også fra grundejere, der først
sent finder ud af hvad der foregår. Staten har overhovedet ikke været forberedt på, hvor stor
modstanden mod møllerne er! Over 500 grundejere har betalt 4.000 kr. i depositum for at få
behandlet deres sag om erstatning!
Havmøller – vi fortsætter modstanden
Som tidligere nævnt, så sidder jeg i SU´s forretningsudvalg, hvor havmøllerne har fyldt rigtig
meget. Vi har arbejdet intenst – ikke mindst vores formand Thue Amstrup – på at få stoppet
havmøllerne, men indtil nu forgæves. Vi har haft kontakt til Folketingsmedlemmer, involveret
ministeren, søgt at aktivere den landsdækkende presse, klaget til ombudsmanden over de
statslige myndigheder og megen andet, men – desværre – hidtil forgæves. Pt. er der gang i en
landsdækkende Web underskriftsindsamling. Se link:
http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/om-os
Et historisk forlig om dansk energipolitik står åbenbart til trone – det er politik når det er
værst. Hvor er sagligheden og økonomisk ansvarlighed?
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Lidt om visualiseringer

Vattenfalls vinderprojekt
Til venstre: Vattenfalls visualisering af 189 m høje møller 8 km fra
land.
Til højre: 125 m høje eksist. møller, afstand 8 km, 190 m høje møller
angivet ca. 4 km afstand

Vattenfalls vinderprojekt

Generalforsamling 4. nov. 2017

Generalforsamling 4. nov. 2017

Vattenfalls vinderprojekt

Generalforsamling 4. nov. 2017
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Vattenfalls vinderprojekt

Generalforsamling 4. nov. 2017

Afslutning
Jeg vil til slut endnu engang takke for fremmødet i dag og for den opbakning, som vi i bestyrelsen oplever omkring vores arbejde. Der kan være plads til forbedringer og det hører vi
gerne – enten her efterfølgende – eller senere, hvis I har noget på hjertet.
Og så en tak til resten af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.
Kommentarer DEL 2:
NF 66: Hvordan griber vi det an, når de skal ud at vurdere vores huse. Føler man vil stå meget
alene i forhold til behandlingen.
Ivan: Hver klage bliver behandlet som enkeltpersoner og man skal selv argumentere for sin
klage. Der kommer en dommer, en ejendomsmægler plus en ekspert fra Vattenfall, og en sekretær fra Energinet dk.
Dirigenten: SU er meget opmærksom på, hvordan gruppen bliver sammensat.
OP 26: Hvor mange er det som ikke har klaget? Vi har nogle møller stående i Hvide Sande, og
de generer ikke.
Ivan: 500 har indsendt en klage – 2-3000 har ikke klaget. Der er forskellig opfattelse af dette.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
Ad 3. Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.
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Ad 4. Bekæmpelse af Rynket-/hybenroser. Indlæg ved repræsentant fra Naturstyrelsen
Da Naturstyrelsen desværre blev forhindret, blev det Lars Schiødt (LS) som på baggrund af
Naturstyrelsens PPT og egen viden, fortalte om problemerne med Rynket-/hybenrose, som er
en invasiv art.
På baggrund af en pressemeddelelse fra Ministeren, som bl.a. vil forbyde salg af Hybenrosen,
har Thisted og Ringkøbing-Skjern Kommune lavet et fælles projekt som løber i 2013-2018 i
kampen om bekæmpelse af rynket-/hybenrosen.
Målet er at begrænse udbredelsen af rynket rose og forbedre forholdene for de hjemmehørende planter og dyrearter, bl.a. er Klitrosen i fare for at blive kvalt af hybenrosen.
Læs om projektet og råd til bekæmpelse i vedhæftede pjece og Lars’ PPT på sondreklegod.dk
I den forbindelse er der udarbejdet en brochure, som blev udleveret til de fremmødte og vil
blive sendt med referatet, om hvordan man på forskellige måder kan være med til at bekæmpe roserne. Man kan:
1. Roserne klippes helt ned og dækkes med en egnet plast og der lægges sand ovenpå,
om 2 år vil de stort set være væk.
2. Man kan fræse/rive rødderne op ned til 20-25 cm dybde – behov for flere behandlinger
3. Busken graves op og placeres ved siden af. Herefter graves der et hul på 1,5 - 2 m
dybde. Plantes lægges ned i hullet og dækkes med 1,5 -2 m sand
4. Afgræsning: Både får og geder og nogle kvægracer vil gerne æde rynket rose. Man skal
dog påregne mange års indsats.
5. En sidste løsning, som også er med i projektet (men som Naturstyrelsen ikke vil anbefale), er at roserne klippes helt ned. Derefter smøres/sprøjtes der Roundup på stubbene, hvilket skal gentages 2-3 gange. Det er ikke ulovligt, at bruge Roundup.
Efter projektets afslutning i 2018, vil der komme et forslag til hvordan man skal bekæmpe roserne, hvilket også kan berøre den enkelte sommerhusejer.
KLITTERNE:
Vi har også en forpligtigelse og lyst til at bevare klitterne, vi skal lære hinanden og gæsterne
hvordan man bevarer klitterne og undgå unødig færdsel og leg i klitterne. Evt. bliver vi nødt til
at sætte skilte op.
LS fortalte, at redningsvejen ved NF bliver flyttet sydpå, da denne nedkørsel ikke bliver påvirket at havet og redningsfolkene kan komme ned der. Der vil på vores 3 nedgange ikke blive
lagt halm på gratis hvert år, og vi har derfor forespurgt på en pris for dette.
LS kom med vejledning og råd til beplantning af vores miler med hjelme og marehalm - læs
mere på sondreklegod.dk. Planter kan købes hos klitfoged Erling Christensen
tlf. nr.40631549, alternativt hos flere plantehandler eller netbutikker fx Plantetorvet.dk.
LS fortalte også lidt om Klit- og strandfogedens arbejde ift. vedligehold af strand og klitter:
KLITFOGED:
Erling Christensen er klitfoged i vores område og Jacob Martinus Hornbæk (bor på NFV 1) i
området fra NFV og sydpå til fyret.
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Klitfogederne sørger for tilplantning med hjelme i klitterne, ”udplantning” af fyrtoppe og udlægning af halm/hø. Han deltager desuden i klitsyn.
STRANDFOGEDEN
Efter en samtale med Jacob M. Hornbæk som også er strandfoged, kunne LS fortælle at deres
opgave er at fjerne genstande af værdi og ikke affald!!! Der køres typisk en tur 1-2 gange per
uge.
Der er præstige i at blive udnævnt til strandfoged! Man har typisk er området 2200 m. Man
skal være ejer af en traktor med vogn. Man får 1100 kr. per kvartal og et læs med vraggods
afregnes med 5,00 kr. for afhentning på stranden og 2,00 kr. ved aflæsning. Desuden får han
30% af salget af vraggods.
Jacob har været strandfoged i ca. 20 år og har i den periode tjent 156,00 kr. på vraggods - beløbet er selvfølgelig skattepligtigt 
SPØRGSMÅL til LS:
På spørgsmål om rampen ved NF og nedgangene ved OP og KD vej fremover vil blive vedligehold, lovede LS at følge op på dette
Der blev spurgt til, om det kan lade sig gøre at lægge plastikmembran over halmen? Og hvorfor er der kommet muldvarpe i vores området, hvilket er et problem for mange.
LS: Kunne oplyse, at der ved redningsvejen lægges der halm på med og sand ovenpå. Men
havde ingen ide om problemer med muldvarpe.
På spørgsmål om hvem der har vedligeholdspligten af vestkyststien, kunne Ivan oplyse, at det
er kommunen der har forpligtigelsen også på de strækninger hvor stien falder sammen med
vejene. Problem med dårlig vedligehold har været oppe på SU stort set hvert år, og vi har bedt
om at få støvdæmpning på de strækninger hvor stien og vejen falder sammen.
Ad 5. Forslag fra bestyrelsen vedr. samarbejde mellem drænforeningerne v/Susanne
Just
Bestyrelsen for Søndre Klegod Grundejerforening fik på Generalforsamlingen i november 2016
mandat til at arbejde med en samling af de etablerede drænforeninger. Herunder på sigt - at
undersøge muligheden for etablering af dræn på dele af Opstrupsvej – med det formål, at få
en samlet drænløsning i vort grundejer-område. Vores område er udlagt som drænområde, så
derfor skal opgaven løses.
Forslaget var derfor, at Bestyrelsen, for at kunne løse det fælles ønske om dræning i hele
vort grundejerområde, får Generalforsamlingens accept af, at Bestyrelsen kan stå for at finde
en løsningsmodel. Forslaget er i første fase at der dannes et ’nyt drænlaug’, fx med navnet
Sdr. Klegod Administration, som administreres af Sdr. Klegod Grundejerforening, som
koordinerer og samordner driften af Sdr. Klegod Drænforening (som er tinglyst) og NF Drænforening. Dette for at lave en fælles drift og sikre en fremtidsorienteret løsningsmodel – også
ift. Ringkøbing-Skjerns planer om kloakering på Klitten. Dvs., at de 2 drænforeninger i første
omgang fortsætter med separat økonomi (regnskaber), men med fælles administration under
Sdr. Klegod Grundejerforening. Løsningsmodellen er skabt i enighed med de 2 drænforeninger.
Jørn Sørensen (formand for den ”gamle” drænforening) kunne oplyse, at administrationen
dækker at føre tilsyn med ledningerne, årlige spulinger og reparere evt. sammenfald i de enkelte drænforeninger – reparationer bliver betalt af den drænforening det vedrører.
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Susanne: dette vil være første skridt til at få løst problemerne med et fælles dræn på OP, hvor
enkelt ejere har haft store problemer og har måttet bekoste dette selv.
NF 66: kunne oplyse, at de nye dræn på NF fungerer optimalt.
Dirigenten oplyste, at det i første omgang skal stemmes om en løsningsmodel for samarbejde
mellem de to drænforeninger.
Efter dette blev forsalget enstemmigt vedtaget.
Ad 6. Kassereren fremlægger revideret regnskab samt budget til godkendelse
Regnskaberne er godkendt og underskrevet af revisorerne.
Vejvedligeholdelse: Bestyrelsen regner med at reparation af vejene, og vedligeholde af stien
ned gennem området vil blive vedligeholdt én gang om året og at denne vil kunne holdes
indenfor budgettet
Regnskab og budget godkendt.
Ad. 7. Fastlæggelse af næste års kontingent
Uændret kontingent i 2018.
Der er nu 220 medlemmer. Det er 27 husstande, der ikke er medlem.
Ad 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant og revisor.
Følgende var på valg:
Ivan Laursen (bestyrelsen) modtager genvalg
Lars Schiødt (bestyrelsen) modtager genvalg
Rami Jensen (suppleant) modtager ikke genvalg
Irene Plats (suppleant) modtager ikke genvalg
Grethe Thorsager (revisor) modtager genvalg
Ivan Laursen, Lars Schiødt og Grethe Thorsager modtog alle genvalg. Rami Jensen blev valgt
som suppleant. Jørn Sørensen, KDV nr. 27 blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Ad 9. Evt.
Kassereren gjorde opmærksom på, at hjemmesiden bliver opdaterer jævnligt med ”Nyt fra
bestyrelsen”, Nyhedsbreve, SU, Stop Vesterhav Syd m.v. På hjemmesiden finder man bl.a.
også foreningens vedtægter.
Gjorde opmærksom på, at der er to bord/bænkesæt nede ved fjorden.
Desuden oplyste LS at der på to af vores bænke er stjålet de fine messingskilte med Søndre
Klegod Grundejerforenings navn indgraveret. Der er købt nye skilte som dog først opsættes til
foråret.
Der er Klitrensning den anden lørdag i juni – næste år den 9. juni - hvor vi renser stranden og
klitterne for affald og afslutter med pølser og en øl/vand.
Næste års generalforsamling er lørdag den 3. november 2018.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Tak for i dag!
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