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     December 2019 

 

 

Kære medlemmer af Søndre Klegod Grundejerforening  

 

 

Godt nytår 

I ønskes alle et godt nytår. Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle som har støttet og bakket op om 

foreningen og bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Vi glæder os til arbejdet i det nye år. I kan se 

vores pejlemærker i form af fokusområder for bestyrelsens arbejde på foreningens hjemmeside 

www.sondreklegod.dk   

 

Information 

I bestyrelsen lægger vi vægt på at holde jer løbende orienteret om, hvad der foregår i vores område. 

Vi udsender nyhedsbreve samt løbende information om aktuelle sager, herunder havmøllerne. Vi 

prioriterer et højt informationsniveau også i det nye år. 

 

For at kunne give jer aktuelle informationer må vi have en e-mailadresse. Derfor: Giv besked til 

Lars, schioedt@stofanet.dk om evt. ændringer af e-mailadresse og oplys også jeres sommerhus-  

adresse. Eventuel ændring af bopælsadressen vil vi også meget gerne have. I vil så løbende modtage 

nyhedsbreve m.m.  

 

Medlemskabet af SU 

Vores forening er medlem af SU (Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på 

Holmslands Klit), der repræsenterer ca. 2.200 sommerhusejere på Holmslands Klit. SU varetager 

kontakten og dialogen med især offentlige myndigheder om udviklingen af vores område. Se SU’s 

hjemmeside: www.sam-grund-holmsland.dk. 

 

Strandrensning 

En fast tradition i vores forening er strandrensningen i juni måned med efterfølgende grillpølser fra 

Højer. Som sædvanlig var der igen i år god opbakning.  

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 13. juni 2020, hvor der indkaldes til strandrensning. 

Desuden er der også planlagt en ekstraordinær generalforsamling for at tage stilling til bestyrelsens 

ønsker om ændringer i vedtægterne, hvor formålet er at sikre, at vores forening kan blive 

klageberettiget i sager omkring natur og miljø, herunder havmøllerne. 

 

Vores oplevelse fra bestyrelsen har været, at stranden også det meste af i år har været rigtig pæn. 

Måske vind og vejr har været gunstige. Medvirkende har også været, at kommunen har opsat store 
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affaldsbeholdere ved nedgangene til stranden. Vi oplever også, at mange strandgæster samler affald 

op på stranden og lægger det i affaldsbeholderen. 

 

Veje og dræn 

Foreningen forestår på vegne af jer grundejere vedligehold af vejene i vores område, ligesom 

vedligehold af dræn er koordineret. Det er økonomisk rationelt og sikrer en ensartet standard af veje 

og afvanding.  

 

Vi kom sent i gang med forårets istandsættelse af vejene på grund af regn i det tidlige forår. Efter 

udlæg af støvdæmpning i juni måned fremstod vejene generelt i fin stand sommeren over. Det 

regnfulde efterår har været en udfordring, især for den første del af Opstrupsvej. Vi har haft vores 

entreprenør ude flere gange for at rette de værste huller op efter de heftige regnskyl her i efteråret. 

 

Drænene i vores område har gjort stor nytte i det våde efterår med den ekstraordinært høje 

grundvandsstand. 

 

Vi vil i det nye år fortsat have fokus på vejene og dræn. 

 

Kloakering 

Kommunen har nu besluttet at igangsætte kloakering af de ca. 7.600 sommerhuse plus 

campingpladser m.v. på Holmslands Klit   

  

Det er et stort projekt – kommunen er myndighed og Ringkøbing-Skjern Forsyning forestår det 

praktiske arbejde. Ifølge den foreliggende tidsplan kommer vores område først i spil i 2045!  

 

Nærmere oplysninger, se link https://www.sommerhuskloakering.dk/aktuelle-omraader 

 

Havmøllerne 
Efter at Energiklagenævnet den 20. december 2018 hjemviste Energistyrelsens VVM-redegørelse 

over Vesterhav Syd, er Energistyrelsen og Vattenfall gået i gang med at lave en ny VVM- 

redegørelse. Så vidt vi er orienteret, vil møllerne blive rykket længst mulig ud i det projektområde, 

som er politisk besluttet af et stort flertal i Folketinget, forventeligt 9 – 10 km ude.  

 

Den nye VVM-redegørelse forventes at blive sendt i offentlig høring i andet kvartal 2020. 

Bestyrelsen vil sammen med SU gennemgå den nye redegørelse med kritiske øjne. Vores 

overordnede holdning er, at Vesterhav Syd bør opgives. I stedet bør projektet indarbejdes i den 

kommende store havmøllepark Thor langt ude i Vesterhavet.  

 

Som konsekvens af, at Vattenfall åbenbart vil rykke møllerne længere ud, har Statens 

taksationskommission valgt at opgive de erstatningssager, som knap 600 grundejere har rejst. Det 

nye projekt ændrer på afgørende vis (forhåbentligt) forudsætningerne for den hidtidige behandling. 

Alle grundejere, der har rejst erstatningssag får tilbagebetalt de 4000 Kr., som er betalt for at få 

deres sag behandlet. 

 

Hjertestarter 
Bestyrelsen har søgt Trygfonden om tilskud til at opsætte en hjertestarter i vores område. Vi har 

desværre fået afslag på ansøgningen. 

 

https://www.sommerhuskloakering.dk/aktuelle-omraader
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Nærmeste hjertestarter i forhold til vores område er placeret ved Brødudsalget/Westwind (tidligere 

købmandsforretningen), Holmslands Klitvej 94. 

 

Generalforsamling 2019 
Generalforsamlingen blev igen i år afholdt på ”Sømandshjemmet” i Hvide Sande den 2. november 

2019. Det var dejligt at se så mange medlemmer. Direktør Søren Lydik fra Ringkøbing Fjord 

Turisme holdt et spændende indlæg om den fremtidige turistpolitik med udfordringer og 

muligheder for vores område. Fra årsskiftet 2019/2020 vil en ny fælles turistorganisation for 

Ringkøbing-Skjern kommune og Varde kommune være i drift.  

 

Referat med beretning kan ses på foreningens hjemmeside www.sondreklegod.dk under punktet 

”Om Grundejerforeningen” herunder ”Generalforsamling”. I beretningen er der givet en mere 

detaljeret gennemgang af de ting og sager, der rører sig i vores område. 

 

Næste års generalforsamling afholdes den 7. november 2020. 

 

Hjemmeside. 

Der er her i december sket lidt ændringer i designet på hjemmesiden, og der er kommet nye 

funktioner, som lige skal implementeret, så der vil løbende ske forbedringer, men ellers er indholdet 

det samme som før. 

 

Kontingent 

Kontingentet til Grundejerforeningen og vejvedligeholdelse er uændret ift. 2019 og opkræves af 

Ringkøbing-Skjern Kommune sammen med øvrige serviceydelser. 

 

 

                                            

                                           De bedste nytårsønsker fra bestyrelsen for 

                                                Søndre Klegod Grundejerforening 

http://www.sondreklegod.dk/

