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                                                                                                               Nyhedsbrev maj 2020 

 

Klitrensning. 

  
 

 

Grundejerforeningen indbyder til den årlige klitrensning 

 

 

 Lørdag den 13. juni kl. 10.00 på p-pladsen for enden af Nordsø Ferievej. 

 

 

Arrangementet gennemføres selvfølgelig med respekt for de regler ifm. corona, der gælder på 

dagen, herunder afstand og forsamlingsstørrelse. Om nødvendigt deler vi pladsen op (a la Islands 

Brygge). 

 

Dagen vil starte med en kort ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen vil lægge op til 

endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, som blev behandlet på den ordinære generalforsamling 

den 2. november 2019.  

 

Indvarsling med dagsorden fremgår af særskilt mail til alle medlemmer. 

 

På grund af Corona situationen har vi valgt at sløjfe de grillstegte pølser. I stedet serverer vi øl/vand 

samt en sandwich. Vi håber på forståelse herfor. 

 

Vi ser frem til at mødes med rigtig mange af vores medlemmer. 

 

 

Vejene 
Efter at have kæmpet med vandet henover efterår og vinter har vejret ændret sig til det knastørre. 

Vores entreprenør har gået vejene efter og rettet op. Det gælder også stikvejene. Der er nu lagt 

støvdæmpning på hovedstrækningerne. Det gælder også for den nord-sydgående del af Kræ Degns 

vej. Efter henstilling fra generalforsamlingen har vi efter omstændighederne også støvdæmpet 

denne strækning, selv om det er kommunens ansvar. 

 

Vi håber, at de værste støvgener nu er begrænset. Der er planer om en ny støvdæmpning inden 

sommerferien. 

 

 

Klitvejen 

Bestyrelsen er blevet bekendt med, at kommunen har iværksat undersøgelser om mulighederne for 

at lave overhalingsbaner på Klitvejen. Se nærmere på link: 
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https://www.rksk.dk/Edoc/Dagsordenspublicering/Teknik-%20og%20Miljøudvalget/2020-04-

28%2013.00/Dagsorden/Referat/Hjemmeside/2020-04-29%2011.31.14/Attachments/2742308-

4012881-1.pdf 

 

Planerne kan indebære, at der skal ændres på adgangsforholdene til vores område ved enten at lukke 

Nordsø Ferievej eller Opstrupsvej.  

 

Kommunen har lovet at inddrage berørte grundejerforeninger og lodsejere. Bestyrelsen vil følge 

sagen tæt. 

 

Havmøllerne 

Vattenfall har nu, efter aftale med Energistyrelsen som ansvarlig myndighed offentliggjort et 

forslag til miljøkonsekvensrapport (tidligere betegnet en VVM-redegørelse) for Vesterhav Syd 

havmøllerne.  

 

Den nye rapport er udarbejdet, efter at Energiklagenævnet i december 2018 underkendte den VVM-

redegørelse, som Energistyrelsen havde udarbejdet og lagt til grund for etableringstilladelse til 

Vattenfall. 

 

Vattenfall har efter nøjere overvejelser og undersøgelser af alternativer placeringer besluttet, at de 

20 møller med en højde 193 m nu placeres på en linje ca. 9 km fra land, der strækker sig fra Hvide 

Sande til nord for Søndervig. Vattenfall anfører bl.a. i rapporten 

 

 ”Afstanden gør desuden vindmøllerne mindre fremtrædende, end hvis de stod tættere på kysten. 

Møllerne vil også være synlige færre dage om året, fordi de opstilles længst muligt fra kysten. 

Desuden er rækken af vindmøller vurderet som roligere at se på end de alternativer, som Vattenfall 

har overvejet. ” 

https://www.rksk.dk/Edoc/Dagsordenspublicering/Teknik-%20og%20Miljøudvalget/2020-04-28%2013.00/Dagsorden/Referat/Hjemmeside/2020-04-29%2011.31.14/Attachments/2742308-4012881-1.pdf
https://www.rksk.dk/Edoc/Dagsordenspublicering/Teknik-%20og%20Miljøudvalget/2020-04-28%2013.00/Dagsorden/Referat/Hjemmeside/2020-04-29%2011.31.14/Attachments/2742308-4012881-1.pdf
https://www.rksk.dk/Edoc/Dagsordenspublicering/Teknik-%20og%20Miljøudvalget/2020-04-28%2013.00/Dagsorden/Referat/Hjemmeside/2020-04-29%2011.31.14/Attachments/2742308-4012881-1.pdf
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Den nye undersøgelse er ganske omfattende og der beskrives konsekvenser for næsten alt, hvad der 

bliver påvirket af havmøllerne: fugle, fisk, natur, havarkæologi, støj, skibsfart mv. 

 

Det eneste man ikke beskriver er en placering af møllerne udenfor det fastlagte projektområde. 

Dette begrundes med, at det er en politisk beslutning, som indgår i det energipolitiske forlig fra 

2012. Ligeledes, at det vil være for dyrt at komme ud af kontrakten med Vattenfall. 

 

For os, der har fulgt sagen tæt igennem alle årerne, er vi dybt forundret over, at staten har været så 

uforsigtig at indgå en bindende kontrakt med Vattenfall, inden deres eget plangrundlag har været på 

plads.  

 

Frem til den 30. juni kan alle, det gælder borgere, foreninger, interesseorganisationer mm. komme 

med indvendinger kommentarer mv. Det er Energistyrelsen, der som myndighed skal vurdere 

indkomne bemærkninger, og give tilladelse til projektet. 

 

Energistyrelsens forventede tilladelse vil kunne ankes til Miljø- og Fødevareklagenævnet af de 

klageberettigede. 

 

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag kan ses på link. 

 

https://ens.dk/service/hoeringer/hoering-over-miljoekonsekvensrapport-vesterhav-syd-

havvindmoellepark 

 

 

 

https://ens.dk/service/hoeringer/hoering-over-miljoekonsekvensrapport-vesterhav-syd-havvindmoellepark
https://ens.dk/service/hoeringer/hoering-over-miljoekonsekvensrapport-vesterhav-syd-havvindmoellepark
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Grundejerforeningen agter at afgive bemærkninger, hvor vi fortsat vil argumentere for, at Vesterhav 

Syd skal opgives og indarbejdes i den kommende havmøllepark Thor, hvor processen netop er 

igangsat, se link 

 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/ideoplaeg_thor_havvindmoeller.pdf 

 

Klitterne 

Vi kan desværre konstatere, at vinteren har været hård ved klitterne ud for vores område. 

Bestyrelsen agter at tage kontakt til Kystdirektoratet og gøre opmærksom på problemet med fortsat 

tilbagerykning. 

Vi har med tilfredshed konstateret, at nedgangen til stranden fra Nordsø Ferievej er blevet 

genoprettet og der er lagt halm ud på passagen. 

 

Afslutning 
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og håber på, at vi snart kan vende tilbage til normale 

tilstande 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Bestyrelsen for Sønder Klegod Grundejerforening. 

 

Kontakt:  

formand Ivan Laursen   

Mail: ivanrust@gmail.com    mobil: 23 43 85 08 

 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/ideoplaeg_thor_havvindmoeller.pdf
mailto:ivanrust@gmail.com

