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Nyhedsbrev fra Sønder Klegod Grundejerforening 
 

 

Den nye bestyrelse. 

 

Den 27. januar i år afholdt vi det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen 

konstituerede sig som følger:  

 Ivan Laursen (formand) samt ansvar for vejene og kontakt til SU. 

 Lars Schiødt (kasserer) samt ansvar for hjemmesiden og Generalforsamlingen. 

 Susanne Just (sekretær) samt ansvar for Klitrensningen 

 Kim Lunddorf, ansvar for vedligeholdelse af området ved fjorden og stierne.   

 Jørn Sørensen, ansvarlig for dræn. 

 

På bestyrelsesmødet blev årets fokusområder vedtaget. 

Bestyrelsen har drøftet årets fokusområder. Der er ikke de store ændringer i forhold til 2017.  

 

 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. Det er på generalforsamlingen 2017 besluttet, at de nuværende 2 drænlaug skal 

samordne driften, koordineret af Grundejerforeningens bestyrelse.  

 Fastholde og udbygge bestyrelsens informationsniveau i forhold til medlemmerne.  

 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 Kystdirektoratet, 

Naturstyrelsen og Energistyrelsen. 

 Bidrage aktivt til "Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmslands Klit" (SU)’ 

virke og opgavevaretagelse. 
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Problemer med store nedbørsmængder. 

Der har i 2017 og starten af 2018 været store nedbørsmængder, hvilket har været en udfordring for 

både vores veje og vores dræn. Vejene er flere gange blevet repareret for huller, men de kommer 

meget hurtigt igen, når vandet ikke kan komme væk.  

 

Vi har i uge 5 foretaget udbedring af en vandlidende strækning på Kræ Degns Vej. 

Der vil i foråret blive igangsat en opretning af vejene, herunder specielt de steder, hvor der har 

været problemer i efteråret og vinteren.  

 

Hvad angår dræn, så var der specielt omkring nytår problemer med at få vandet hurtigt nok væk. 

Problemet blev løst ved at der omgående blev foretaget en spuling af alle rør. Det viste sig, at der 

var en del okker og rødder i rørene. Nu er der fint gennemløb. Det vil blive vurderet om der skal 

foretages 2 gange spuling i fremtiden.  

 

Når vi er ved dræn, så vil bestyrelsen i 2018 arbejde på at udmønte beslutningen i sidste års 

generalforsamling om at samordne driften af vores 2 drænforeninger. 

 

Behov for specielle kompetencer. 

Vi er rigtig glade for den opbakning vi får fra jer alle sammen. Skulle der være medlemmer, der har 

fx kompetencer eller viden på det juridiske område, eller andre relevante områder - så hører vi 

meget gerne fra jer. Ind i mellem har vi i bestyrelsen behov for at trække på udvidet viden på 

specifikke områder.  

 

Skiltning. 

Vi har i bestyrelsen besluttet at opsætte skilte for enden af Opstrupsvej, Kræ Degnsvej og Nordsø 

Ferievej ved stierne igennem klitterne til stranden. Skiltene skal signalere, hvordan man færdes i 

klitterne. Endvidere vil vi supplere afmærkningen på Naturstien midt i vores område. 

 

Havmøllerne 
Bestyrelsen arbejder fortsat igennem SU på at få ændret projektet. Som vi oplever det nu, er det ved 

at gå op for den brede offentlighed, inklusiv det nyvalgte byråd, at havmøllerne er et misfoster, der 

ikke hører hjemme i ”Naturens Rige”. SU prøver ihærdigt fortsat at påvirke Christiansborg 

politikerne til at ændre eller opgive projektet. Men det er svært at trænge igennem til et 

folketingsflertal, der er travlt optaget af andre ting på Christiansborg. 

 

Afslutning 

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  


