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Nyhedsbrev februar 2020  

 

Nytåret 2019/2020 

Vi har meldinger fra vores område om, at nytårsaften forløb ualmindelig stille og roligt. Som sædvanlig var 

der opsat skilte med forbud mod at affyre fyrværkeri, begrundet i brandfare for huse med stråtag. Forbuddet 

blev stort set respekteret. Tak for det.  

 

Vejene 
Det ekstremt våde efterår har været en udfordring for vores veje i området. Vores entreprenør har været ude 

flere gange end normalt for at sikre at vejene er på et brugbart niveau. Vi holder fortsat øje med vejene, da 

det regnfulde vejr tilsyneladende fortsætter. 

 

Vi planlægger en større forårsopretning af vejene, når solen forhåbentlig snart står højt på himlen. Vi 

planlægger som sædvanlig at lave støvbinding. 

 

Bænk ved nedgang til stranden Kræ Degn vej 

Vind og vejr har været hård ved nedgangen. Bænken, som vi fik genopsat sidste forår er desværre atter 

ubrugelig. Vi forsøger igen til foråret at få bænken genopsat, forhåbentlig med bedre resultat end sidste år. 

 

Adgangen til fjorden 
Vores forening vedligeholder en gangsti på østsiden af landevejen ned til Ringkøbing Fjord ned til vores 

”lille perle” ved fjorden. Vi har prøvet at afskærme den lille vig dernede for indtrængende tang mv., så børn 

har mulighed for at soppe. Vi planlægger at indkøbe nye bænkesæt til foråret. 

 

Naturstien 
Mellem Opstrupsvej/ Kræ Degns vej og Nordsø Ferievej er der udlagt og tinglyst en natursti, som 

foreningen afmærker og vedligeholder, så man kan færdes til fods. Det er muligt at gå fra klitterne i vest og 

frem til landevejen og videre ned til fjorden. 

 

Vestkyststien. 

Naturstyrelsen er i gang med en renovering af Vestkyststien på de åbne strækninger omkring vores område. 

Det er meget positivt at standarden forbedres. 
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Havmøllerne 

Efter at Energistyrelsen og Vattenfall i december 2018 af Energiklagenævnet fik underkendt den hidtidige 

VVM redegørelse for Vesterhav Syd, er man i gang med en ny VVM redegørelse, der skal beskrive det 

projekt, som Vattenfall agter at gennemføre. Vattenfall har nu offentliggjort, hvordan møllerne forventes 

opstillet i det projektområde, som et Folketingsflertal i 2012 har udpeget. I forhold til det oprindelige projekt 

har Vattenfall nu besluttet at opsætte møllerne længst mulig mod vest i projektområdet. 

 

 

 
     

For os sommerhusejere i Sønder Klegod er det nye projekt en klar forbedring. Møllerne kommer 9 – 10 km 

ud i stedet for de to rækker henholdsvis 4 og 6 km ude, som var det oprindelige forslag. Selv med den nye 

beliggenhed vil de 194 m høje møller blive meget synlige. 

Samtidig med Vesterhav syd projektet arbejder staten nu på at etablere en meget stor havmøllepark – Skjold 

mellem 20 og 30 km ude i Vesterhavet lidt nord for vores område. Bestyrelsen har sammen med rigtig 

mange andre foreslået, at man opgiver Vesterhav Syd og flytter møller ud i det nye område for Skjold. Det 

ønsker staten ikke, da man har indgået kontrakt med Vattenfall, som det åbenbart koster rigtig mange penge 

at komme ud af. Vi er rigtig mange, der undrer os over, at den danske stat har været så uforsigtig at indgår 

bindende kontrakt med Vattenfall, inden staten har sit eget planlægningsgrundlag på plads! At et flertal i 

Folketinget fortsat ønsker kystnære havmøller kan ikke legitimere, at man ikke laver en seriøs undersøgelse 

af alternativer. 

Den nye VVM redegørelse forventes offentliggjort i 2. kvartal i år. Vores forening vil nøje gennemgå den og 

forventeligt komme med kritiske bemærkninger, herunder fortsat pege på, at møllerne skal flyttes ud og 

indarbejdes i Skjold projektet. 
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Strandrensning 

Vi ser frem til en ny og forhåbentlig dejlig sæson i vores område Sønder Klegod. 

 

Bestyrelsen ser frem til at møde rigtig mange af jer til den årlige strandrensning: 

 

Lørdag den 13. juni 2020 kl. 10.00 

 

I forbindelse med strandrensningen vil vi holde en kort ekstraordinær generalforsamling, så vi kan få 

endeligt vedtaget de vedtægtsændringer, som var fremlagt på generalforsamlingen den 2. november 2019. 

Formålet med ændringerne er at sikre, at vores forening bliver klageberettiget i natur- og miljøsager, det 

gælder bl.a. den igangværende VVM sag om havmøllerne. 

 

 

Se også gerne vores hjemmeside:  http://sondreklegod.dk/ 

 

Henvendelse om yderligere oplysninger kan ske til undertegnede. 

 

 

Søndre Klegod grundejerforening 

 

Ivan Laursen 

Formand 

 

Mobil: 23 43 85 08 

 

Mail: ivanrust@gmail.com 
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