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GENERALFORSAMLING 

Søndre Klegod Grundejerforening 

 

Tid: lørdag den 3. november 2018 klokken 13.30 

Sted: Hvide Sande Sømandshjem og Hotel, Bredgade 5 

Tilstede: 39 husstande, 70 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 

Efter seneste generalforsamling har Bestyrelsen konstitueret sig således: 

Ivan Laursen, formand 

Lars Schiødt, kasserer 

Susanne Just, sekretær 

Kim Lunddorf, medlem 

Jørn Sørensen, medlem 

 

Bestyrelsens fokusområder for 2018   

Vi har lagt fokusområderne ud på vores hjemmeside, så jeg vil ikke gennemgå dem i enkelthe-

der: 

 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 overens-

stemmelse med lokalplanen for området.  

 Forestå en god, effektiv og økonomisk forsvarlig vejvedligeholdelse af de private fælles-

veje 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 to 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 Klits (SU) 

virke og opgavevaretagelse.  

 

En fantastisk sommer. Når vi ser tilbage på det sidste år, så tror jeg, at de fleste med glæde 

vil huske en helt fantastisk sommer. Sol, sol og atter sol. Vores område viste sig fra sin bedste 

side: Højt til himmelen, pragtfuld natur med fjord, hav og klitter og et velplejet område med 

attraktive sommerhuse for både vores gæster, som lejer vores huse, og os som selv kommer 

og nyder at være i vores huse.  
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Afbrændingsforbud. Den solrige og tørre sommer bød også på udfordringer: Det lokale be-

redskab forbød brug af åben ild, herunder grill på ubefæstede områder. Vi havde et enkelt til-

fælde, hvor brandvæsenet måtte rykke ud til en brand i noget beplantning, der var udløst af, 

at der var gravet aske ned. 

 

Derfor: Sørg for, at der ved alle sommerhuse er en askespand af metal, hvor man kan depo-

nere aske fra brændeovnen og grillen. Asken kan afleveres på genbrugspladsen i Hvide Sande. 

 

Om brugen af grill. Mange – herunder tyske gæster -  værdsætter en traditionel kul grill, 

men gløder og håndteringen af restproduktet er ikke uden risiko – særligt i en tør sommer, 

som i år. Derfor: Overvej, om det ikke er bedre at bruge en gas gril – når man har prøvet den, 

er det faktisk let, og resultatet er mindst ligeså godt som med en kul gril. Det reducerer risi-

koen for brandulykker.   

 

Vejene. Siden 2012, hvor kommunen opsagde en hidtidig aftale om vejvedligehold, har 

grundejerforeningen forestået vedligeholdelsen af de private fællesveje i vores område. Alle 

grundejere er forpligtiget til at deltage i vedligehold af de private fællesveje i vores område, da 

vi alle har færdselsret til vejene – ellers kan vi ikke komme til og fra vores sommerhuse. 

 

Målet med vejvedligeholdelsen er: 

 At sikre fremkommelighed på vejene 

 At begrænse slaghuller i overfladen 

 At begrænse støvgener 

 At vedligeholdelsen afpasses efter behovet og udføres økonomisk optimalt indenfor det 

fastlagte budget. 

 

I løbet af året har vi foretaget opretning og udbedring i nødvendigt omfang. Vi valgte at und-

lade en større planlagt genopretning af vejene i foråret, da vi blev bekendt med, at RAH ville 

påbegynde gravearbejde for fibernet. Efter en professionel udførelse med planmæssig færdig-

gørelse af fibernetarbejdet sidst i juni var det blevet for tørt til, at man kunne arbejde med ud-

lægning af grus. Vi fik lagt støvdæmpning ud lige før ferien, men desværre under for tørre for-

hold, så virkningen ikke blev optimal. 

 

Som vi senere får at se, har vi ikke brugt det budgetterede beløb til vejvedligehold i år på 

grund af fiberarbejdet. Derfor planlægger vi en ekstra indsats næste forår med en større op-

retning og støvdæmpning i det tidligere forår, tillige med lige før ferien. 

 

Fibernet. RAH valgte som sagt at gå i gang med at udrulle fibernet i vores område. Det endte 

med, at godt 40 % af grundejerne i vores område nu er tilsluttet fibernettet – en mulighed, 

der gør vores område endnu mere attraktivt. 

 

Kloakering. Kommunen besluttede i efteråret 2015, at de ville undersøge behovet for kloake-

ring af de 7650 sommerhuse på Klitten. Igennem SU har sommerhusejerne fulgt projektet i en 

følgegruppe. 

Kommunens teknikere peger ligesom os, der repræsenterer sommerhusejerne, på en lang ud-

rulning (ca. 300 sommerhuse pr. år), mens Forsyningen (som skal forestå arbejdet) ønsker en 

hurtig udrulning (alle 7650 sommerhuse i perioden 2019-2027). 
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Vores område vil i den lange udrulning først blive kloakeret efter 2027. Et meget afgørende 

forhold i processen er, at sommerhusejerne får den længst mulige periode til afskrivning af 

nye nedsivningsanlæg, inden tilslutningspligten bringes i brug. Kommunen opererer i dag med 

en10 års periode. Vi har i følgegruppen argumenteret for en 20 års afskrivningsperiode. 

 

Tilslutningsprisen for hver af os vil være ca. 40.000 kr. samt udgift til ledninger på egen grund 

(måske 10.000 kr.) 

 

Der er ikke politisk enighed i byrådet om, hvordan planerne skal udmøntes, herunder udrulnin-

gen. 

 

Kystsikring. Nuværende fællesaftale mellem staten og vestkystkommunerne udløber i år. Det 

forlyder, at staten vil skyde ekstra midler i en ny aftale. Vi kender ikke nærmere til planerne, 

ej heller om der vil ske noget ud for vores område, hvor der ikke hidtil er foretaget andet end 

overvågning af kystlinjen – der i snit rykker 1 m tilbage hvert år. 

 

Drænsamarbejdet. Vi har to drænforeninger i vores område. Det er aftalt, at de to drænfor-

eninger samarbejder om drift af drænsystemerne under grundejerforeningen, men med adskilt 

økonomi som hidtil. Se under eventuelt. 

 

Klitrensning. Lørdag den 9. juni afholdt vi vores klit- og strandrensning i perfekt solskinsvejr. 

Der var ingen af de fremmødte, der blev overanstrenget. Både strand og klitter var forskånet 

for affald i større mængder. Der var som sædvanligt grillpølser med kølige drikke. På grund af 

afbrændingsforbud blev pølserne fjernstegt på gasgrill på OPV 44. Vi var nok ca. 30 i alt. 

Stemningen var som sædvanlig helt ok. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at flere møder op 

næste år. Det er én af de få gange, hvor vi har mulighed for at mødes på tværs af ejerskel. 

 

Havmøllerne generelt.  Og så er vi kommet til det uundgåelige – havmøllerne. Den danske 

stat i form af Energistyrelsen tromler frem med at forberede projektet. Dette på trods af, at 

der ligger snart to år gamle klagesager i Energiklagenævnet, som ikke er afgjort endnu. Det 

forlyder, at Vattenfalls og Energinets forberedelser sker for egen risiko. For en almindelig bor-

ger i et retssamfund er dette helt uhyrligt. Hvordan kan den danske stat se bort fra velbegrun-

dede og veldokumenterede klager og lade både Energi.dk og Vattenfall tromle videre med de-

res ødelæggende projekt? Det er helt urimeligt, at der skal gå op imod to år, før et klagenævn 

får taget sig sammen til at træffe en afgørelse. Det er mangel på respekt, at den danske stat – 

Energistyrelsen og Folketingsflertallet – lader projektet rulle videre! 

 

Havmøllerne status.  Som nævnt tromler staten og Vattenfall videre med projektforberedel-

serne, uanset de mange klager, som statens Energiklagenævn foreløbig har brugt knap to år 

på at behandle. Der er tilsyneladende kommet gang i sagsbehandlingen her hen over efteråret. 

Vores forening har klaget via vores Sammenslutningen (SU). Lige nu er der partshøring, hvor 

de involverede parter hudfletter hinandens klager. SU har bl.a. forholdt sig til Energistyrelsens 

vurdering af SU’s indsigelse. Ligeledes har SU den tvivlsomme ære at forholde sig til Vatten-

falls vurdering af SU’s klage. Begge fører sig – efter min vurdering – frem med meget tvivl-

somme påstande. Da Energiklagenævnet har besluttet, at klagerne ikke har opsættende virk-

ning, ender det sikkert med, at møllerne er opstillet, inden klagesagerne er afgjort. Og tør 

Energiklagenævnet så kræve dem fjernet, når det er den danske stat, der er modpart og der 

er mange millioner på spil? Jeg tvivler! 
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Havmøllerne, klagepunkterne. Vores klage fra SU, tillige med andre, går på, at Vattenfalls 

projekt, som de arbejder på, ikke lever op til VVM redegørelsen, som er det retslige grundlag 

for projektet. 

 

I VVM redegørelsen hedder det: 

- Vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster og optræde i landskabet 

som en velafgrænset gruppe.   

Vindmølleopstiller skal tilstræbe, at der opstilles færre, men mere højt ydende møller, og det 

desuden skal tilstræbes, at møllerne placeres så langt fra kysten som muligt.   

(se billeder bilag 1) 

Vi er mange, der har uhyre svært ved at forstå, hvordan en projektudformning, hvor man 

spreder møller ud over hele projektområdet, er en velafgrænset gruppe. Og at møllerne place-

res så tæt på land som overhovedet muligt. Det er helt sikkert økonomisk optimalt for Vatten-

fall, men det er ikke det, som VVM redegørelsen siger. 

 

Et andet meget væsentligt punkt i vores klage er, at VVM redegørelsen ikke lever op til de reg-

ler, som staten selv har fastlagt om at undersøge alternativer samt afhjælpende foranstaltning 

og offentlighedens inddragelse. Offentligheden bliver først bekendt med planerne efter at Fol-

ketingsflertallet har vedtaget placeringen i november 2012. I VVM redegørelsen står der som 

en ufravigelig forudsætning: Et flertal i Folketinget har vedtaget placeringen – det står ikke til 

diskussion!  Det er åbenbart sådan, at staten inddrager offentligheden i et demokratisk sam-

fund! 

 

Havmøller, byrådet. Det nye byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune er (langt om længe) ble-

vet betænkelig ved havmøllerne og de konsekvenser det kan få for bl.a. turisterhvervet. Byrå-

det har henvendt sig til Energiministeren og Vattenfall og forsøgt at få møllerne rykket længere 

ud, men forgæves. Vattenfall har åbenbart fået en så økonomisk fordelagtig kontrakt, at man 

overhovedet ikke ønsker at gå ind i en forhandling. Energiministeren ønsker ej heller at udfor-

dre det folketingsflertal, der står bag havmøllerne. 

Byrådet har dog erkendt, at det daværende Byråds involvering i processen i 2012 omkring de 

kystnære havmøller, har været så kritisk og tvivlsom, at man nu har igangsat en advokatun-

dersøgelse af, hvad der foregik omkring afgivelsen af kommunens høringssvar. 

 

Havmøller, erstatningssagerne. Ca. 500 sommerhusejere har søgt om erstatning efter vær-

ditabsreglerne i lovgivningen. Der er lavet visualiseringer for hver enkelt ejendom, hvor der er 

søgt erstatning. I forhold til Vattenfalls visualiseringer tegner der nu et tydeligere billede af, 

hvor omfattende ødelæggelserne vil blive. Dog har det ikke været mulig at få vist, hvor områ-

det som helhed vil blive påvirket – det mener man åbenbart ikke er nødvendigt. SU har sendt 

egne visualiseringer til både Energiklagenævnet og Taksationskommissionen. 

(se billeder i bilag 2) 

 

Henover sensommeren og efteråret har fire taksationskommissioner travet bl.a. vores område 

tyndt og mødtes med de ejere, der har søgt om erstatning. 

Hvis jeg skal være positiv – har selv mødt tre af kommissionerne – så udfører de deres opga-

ver, som beskrevet i den gældende lovgivning. De optræder lydhøre og imødekommende, men 

har ikke ønsket overhovedet bare at antyde, hvad der vil blive grundlaget for erstatningsfast-

sættelsen. Det er klart utilfredsstillende, at skadevolderen – den danske stat – spiller med luk-

kede kort!  
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Om SU – med det fine navn Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holms-

lands Klit, som vi er medlem af, og hvor jeg er med i forretningsudvalget. Vi bestræber os på 

at udsende relevant information fra SU, når der er noget interessant. 

Havmøllerne har fyldt rigtig meget i SU’s arbejde. Andre emner er: Trafikforhold og stier, klo-

aksagen (omtalt tidligere), kommunens administration af byggesager samt orientering om (el-

ler mangel på samme) forhold, der berører os sommerhusejere. 

 

Andet. Foreningen vedligeholder adgangen til området omkring vores ”perle” nede ved fjor-

den.  

Vi har fornyelig opsat skilte ved vores tre nedgange til havet med orientering om reglerne for 

færdsel i klitterne. 

Foreningens privatlovspolitik ligger nu på hjemmesiden.  

Da Kommunen ikke mere må udlevere adresseoplysninger, har vi et fælles problem med at 

holde medlemsregistret opdateret med privatadresser. 

 

Afslutning. En tak til resten af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Og så er vi 

rigtig glade for, at der er stort set 100 % opbakning til at være medlem af vores forening i om-

rådet. Vi er 221 medlemmer i dag.  

Vi bestræber os på at informere om relevante ting og sager. Det sker primært per mail, hvor vi 

i dag har mailadresser på 209 af vores medlemmer. Hvis nogen mangler eller har fået ny mail-

adresse, så underret Lars! 

 

Tak for ordret!! 

 

Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning: 

Brug af Grill: 

Jørn (bestyrelsen) oplyste, at der ved afbrændingsforbud faktisk var totalt forbudt at bruge 

kulgril – ej heller må man tænde et stearinlys. Det blev foreslået evt. at benytte el grill. 

Til spørgsmål fra salen, om hvordan dette bliver kommunikeret til lejerne af sommerhusene, 

vil bestyrelsen opfordre udlejningsbureauerne om at formidler dette til lejerne. 

 

Havmøller: 

Formanden oplyste, at der netop var vedtaget, at sommerhusejerne vil kunne købe anparter i 

møllerne, og at der kommer et købstilbud i løbet af efteråret. 

 

Erstatningssagerne: 

Ivan kunne oplyste, at erstatningssagerne er ved at være afsluttet. Afgørelsen kommer i første 

kvartal 2019. 

 

Formandens årsberetningen blev herefter godkendt. 

 

Ad 4. Indlæg af Borgmester for Ringkøbing-Skjern kommune Hans Østergaard 

Borgmesteren (BM) havde på forhånd modtaget nogle spørgsmål fra bestyrelsen, som han 

valgte at forholde sig til. 

  

I vækstprojektet Vestkystens turismevækstklynge, som er et samarbejde mellem Ringkø-

bing-Skjern (RKSK) og Varde kommuner samt Dansk Kyst- og Naturturisme, er målet at skabe 

et sammenhængende ferieområde med et bredt udbud af oplevelser. Vi er desuden i gang med 

at kortlægge potentialet for nye overnatningsmuligheder, så vi kan udvide sæsonen. Der afhol-

des p.t. en række workshops med 15-20 virksomheder med fokus på oplevelsesudvikling. Den 
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16. januar afholdes det næste store klyngemøde med deltagelse af erhvervet i de to kommu-

ner på Fjordgården. I kan få information ved at henvende jer til Ringkøbing Fjord Turisme. 

I samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme arbejder vi med investeringsfremme. Der er 

netop lanceret en ny portal ”Invest In Coastal Tourism in Denmark” med større kapacitetspro-

jekter i Danmark. www.investin.kystognaturturisme.dk/ 

Udviklingsplan for vestkysten blev i juni præsenteret for Erhvervsministeren, handler bl.a. om 

fælles markedsføring af den danske vestkyst. RKSK deltager desuden i udviklingen af et fælles 

koncept for profilstrande langs vestkysten – strande med særlige styrker og/eller strande med 

lettere adgang e.l. Der arbejdes også med kompetenceudvikling bl.a. med fokus på tiltrækning 

og fastholdelse af arbejdspladser. 

Kommunen er i gang med drøftelse ifm. den nye Erhvervsfremmelov, der tilsiger, at der skal 

være 20-25 turistdestinationer i DK, som hver skal bestå af to kommuner. Vi tænker, at RKSK 

og Varde skal indgå i destinationen. Varde og RKSK er samlet DK’s største turistdestination.  

Der er flere større projekter i gang, bl.a. Naturkraft med forventet 280.000 besøgende per år 

og 300 nye ferielejligheder i Ringkøbing.  

Spørgsmål fra salen: Hvad indebærer en sæsonudvidelse?  

BM: Det betyder, at vi skal udvide sæsonen udover den nuværende højsæson, som er maj til 

september. 

Spørgsmål fra salen: I markedsfører området som naturens rige. Hvordan vil I gøre det frem-

over? 

BM: Vi håber at møllerne ikke bliver altafgørende og markedsfører os derfra. Vi vil i kommunen 

være selvkørende med grøn energi – dette er vel også naturens rige. Har ikke fantasi, til at vi 

kan få møllerne flyttet. Ift. turismen og naturens rige, ser jeg ikke møllerne som problem, sna-

rere tvært imod. 

 

Ift. Hovedvej 15 er der nedsat en arbejdsgruppe, som har allieret sig med firmaet Prime 

Time. Arla og Vestas har begge store udfordringer og er med til at betale forbedringer. A15 

indgår i planerne, og vi regner med, at vi i 2025 har en 2+1 vej.  

Ift. krydset ved Søndervig ligger der forskellige forslag, som er afhængige af, om/når Sønder-

vig Feriepark kommer. Trafikken ligger på 8-9.000 biler i døgnet. Regner med en stigning på 

50%, når ferieparken kommer. 

Der er lavet en forundersøgelse ift. udvidelsen af sæsonen, som ikke gør trafikken større. Ve-

jen fra Herning til Ringkøbing vil koste 1.5 milliarder. 

 

Spørgsmål fra salen: Har I tænkt på de sundhedsmæssige problemer med stigning i turismen? 

 

BM: De to ambulancer med sygeplejersker er erstattet af en opkvalificeret lægeambulance. 

Der kommer desuden en ny helikopter. Sygeplejerskerne mener at lægeambulancen er den 

bedste løsning. Sygehuset i Ringkøbing har den sammen service som tidligere. 

 

Der er ikke noget nyt om Søndervig Feriecenter, men tror der ligger en udmelding inden    

1. januar. Den kommer, men spørgsmålet er hvornår.  

Spørgsmål fra salen: Når centret kommer i gang er der en plan for tungtrafikken i højsæsonen 

– en nødplan? 

BM: En plan er at lede trafikken udenom krydset. 

 

Dejligt at stierne bliver brugt. Vedligeholdelsesstandarden kan deles ind i tre kategorier – A) 

Kommunens stier hvor der jævnligt bliver kørt stenmel på. B) Statens stier med stenmel er 

dårligst vedligeholdt og så er det C) de private fællesveje som typisk er belagt med grus, og 
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som samtidigt optræder som ruter som Vestkyststien. Vi forsøger sammen med naturstyrelsen 

at opgradere cykelstierne.  

 

Ift. kystsikring er der afsat midler til en fordobling af statens bidrag til Vestkystaftalen, betin-

get af at kommunerne også leverer yderligere finansiel støtte til opgaven. Planen er, at man 

over en 12-årig periode med start i 2020 vil få kysten tilbage til det sikringsniveau, der var for 

over 5 år siden. 

  

Ift. kloakering har kommunen ikke et konkret svar, men der foreligger formentlig snart en 

plan, der forsøger at tilgodese både forsyningens ønske om at få en sikring for den samlede 

økonomi og borgernes forventning til en rimelig nedskrivningsperiode. 

Ivan: Da I meldte ud, at det skulle kloakeres, skulle I undersøge behovet. Har I besluttet at 

det skal kloakeres – er beslutningen taget? 

BM: Forventer, at det bliver kloakeret, men kan ikke tilføre yderligere. 

 

Havvindmøller: Det nye Byråd har forsøgt at få møllerne rykket længere fra land. BM’s ønske 

er, at alle nu anerkender dette og arbejder positivt på at få det bedst mulige ud af situationen. 

Der har været stillet kritiske spørgsmål om afstanden til kysten. Erhvervsstyrelsen har svaret, 

at der iflg. den politiske beslutning fra 2012 blev indført en minimumsafstand på 4 km til ky-

sten. 

Har læst at der var bevilget penge til en undersøgelse af beslutningsprocessen. Kammeradvo-

katen arbejder på sagen og regner med at være færdig inden jul. 

 

Spørgsmål fra salen: I Tyskland betaler man turistskat. Når vi nu gerne vil udvide turismen, 

hvad med at overveje at indføre en turistskat, som kan gavne vores område? 

BM: Enig i at det kunne være spændende, men vi må ikke som kommune indføre dette. 

  

For at sikre et godt samarbejde med sommerhusejerne og kommunen, har vi et årligt møde 

med Sammenslutningen af Grundejere, og I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte kom-

munen. 

 
Ad. 3 Indkomne forslag fra medlemmerne 

Ingen indkomne forslag. 

 

Ad. 5 Kassereren fremlægger revideret regnskab samt budget til godkendelse.  

Der er brugt penge på vedligehold ved fjorden, opstilling af oplysningsskilte ved nedgangene til 

stranden plus reparation af bænk. 

Regnskabet godkendt. 

 

Regnskab vejvedligeholdelse: 

Vi vil bruge flere penge til vejvedligehold i 2019 – jf. formandens beretning. 

 

Regnskaberne blev vedtaget. 

 

Ad 6. Fastlæggelse af næste års kontingent. 

Uændret kontingent for 2019 blev vedtaget. 

Der er nu 221 medlemmer. Det er 26 husstande, der ikke er medlem. 

Alle på Kræ Degns Vej og Nordsø ferievej er medlem bortset fra 1 husstand. 
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Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant og revisor. 

Følgende var på valg:  

Susanne Just (bestyrelsen) modtager genvalg 

Kim Lunddorf (bestyrelsen) modtager genvalg. 

Carsten Lystbæk (suppleant) modtager genvalg. 

Gerda Jørgensen (revisor) modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen har foreslået at Palle G opstiller som revisor. 

 

Susanne Just, Kim Lunddorf, Carsten Lystbæk modtog alle genvalg, og Palle Guldbrandsen 

blev valgt som ny revisor. 

 

Ad 8. Eventuelt 

Jørn Sørensen informerede om, at Drænforeningen af 1983 på arbejdsmødet den 03.11.18 

vedtog at nedlægge arbejdsudvalget og vedtog de nye vedtægter. Drænforeningen af 1983 re-

fererer herefter til Grundejerforeningen. 

Opfordrer i øvrigt til at orientere sig på vores hjemmeside www.sondreklegod.dk 

 

Lars Schiødt fortalte, at der har været visse udfordringer med bænkene ved nedgangene til 

stranden, specielt på KD, som til tider er begravet og p.t. er væltet, da den er helt undergra-

vet. Der arbejdes på at finde et firma, der kan rette den op igen, da den der tidligere har ud-

ført opgaverne desværre er død. 

 

Der er opsat nye skilte ved nedgangen til stranden med regler om færdsel i klitterne.  

 

Klitrensningen i 2019 er den 8. juni – så sæt kryds i kalenderen!  

 

På spørgsmål om kvaliteten af vore veje, specielt OP, og muligheden for fast belægning og 

en opfordring til bestyrelsen om at få lavet en fast belægning ved overgangen fra asfalt til grus 

på starten af vejen, svarede formanden, at han kendte udfordringerne, da han selv har hus på 

OP, og at der er fokus på det første stykke af OP. Fast belægning er meget omkostningsfuldt - 

ca. 100 kr. per m2. Vi vil forsøge at få lagt noget cementstabiliseret grus  i overgangen mel-

lem asfalten ved OP og grusbelægningen og håber dette kan løse lidt af problemet. Der bliver 

lavet støvdæmpning til foråret.  

Kim: Debatten om vejene har kørt siden grundejerforeningen blev etableret. Problemerne på 

OP opstår pga. vand, som ikke kan komme væk. Hvis man ser på NF i forhold til OP er det ty-

delig, at drænet på NF hjælper. Hvis beboerne på OP kan gå sammen om at få lavet et dræn, 

vil det kunne afhjælpe problemer med vejene. 

Ivan henviste til den overfladebehandling, som er lavet på Fladsbergvej. Et lignende projekt vil 

koste ca.  900.000 for os, hvor vi har ca. 2.6 km vej i vores område. 

 

Der blev stillet et forslag til bestyrelsen, om at undersøge muligheder for en hjertestarter i 

området.  

 

Der er et ønske om, at der bliver opstillet standere med hundeposer langs med vejene. 

 

Animationer af møllerne: Jørgen Korup Ravn KD 42, blev provokeret af Vattenfalls visualise-

ring, som viser møllerne, når de står stille og er meget utydelige. Han fremstillede derfor ani-

mationer, som viser, hvordan det vil se ud, når møllerne bevæger sig. Han kunne desuden 

oplyse, at huset på møllerne bliver som et parcelhus i 2-3 etager - det er enorme dimensioner.  
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Animationerne er sendt ind som et partsindlæg til Energiklagenævnet og Taksationskommissi-

onen. Man kan se animationerne på www.stopvesterhavsyd.dk eller få dem tilsendt, hvis man 

sender en USB sammen med en frankeret svarkuvert til: Jørgen Korup, Amager Strandvej 

162C, 12.th, 2300 København S. 

 

Formanden blev opfordret til at bruge en mikrofon næste år, hvilket formanden kunne love at 

efterleve.  

 

Næste års generalforsamling er lørdag den 2. november 2019. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Tak for i dag! 
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