
    

Nyhedsbrev maj 2021 
 

 

Klitrensning  

Traditionen tro så afholder Sønder Klegod Grundejerforening den årlige klitrensning 

 

 Den 12. juni kl. 10.00  

 Mødested: p-pladsen for enden af Nordsø Ferievej ved nedgangen til stranden. 

 

Arrangementet ligger indenfor rammerne af covid-19 restriktionerne. Hvis disse skulle ændre sig, 

forbeholder vi os ret til ændringer.  

 

Programmet omfatter: 

Velkomst ved formanden og en ”lille én 

Fordeling af arbejdsopgaver – klit- og strandrensning samt ”specialopgaver” 

Klokken ca. 11.30 er der hyggeligt samvær med gril pølser og drikkevarer  

 

Forår i Sønder Klegod 

Kalenderen siger, at det er forår nu. Vejret har været meget skiftende, og der har ikke været så mange 

mennesker i vores område som normalt, men det skyldes covid-19, som især har holdt vores tyske gæster 

tilbage. Heldigvis ser det ud til, at det lysner nu, hvor der lempes på covid-19 restriktionerne. 

 

Stor aktivitet med handel af sommerhuse og byggeri 

Vi kan konstatere, at vores område er meget attraktivt for nye sommerhusejere. Det vidner de mange handler 

med sommerhuse og de mange nybyggerier i vores område i 1. halvår af 2021 om. 

Vi byder alle jer nye sommerhusejere velkommen til vores område og håber, I får glæde og fornøjelse af 

jeres sommerhus og oplevelserne i vores område. 

 

Lokalplanen for vores område sætter rammerne for, hvordan vores område skal fremstå 

For at sikre et ensartet og velordnet område, er der i lokalplan 2 b fra 1998 fastlagt rammer for bebyggelses- 

udformning og områdets anvendelse i øvrigt. Den oprindelige lokalplan er vedtaget af daværende 

Holmslands kommune. Ringkøbing-Skjern kommune er nu ansvarlig for lokalplanen. 

 

Se link: https://dokument.plandata.dk/20_1036672_APPROVED_1177507177975.pdf 
 

Grundejerforeningens bestyrelse vil opfordre til, at alle grundejere i vores område efterlever lokalplanen. 

Det er i alles interesse, at vores område også fremadrettet fremstår rimeligt ensartet.  

 

Vi er klar over, at der er sommerhuse og tilhørende udhuse m.v., der er opført før lokalplanen 2 b blev 

vedtaget i 1998 og derfor er lovlige uanset bestemmelserne i lokalplanen fra 1998. Det gælder bl.a. størrelse 

og udformning af udhuse. 

 

Hvis I er i tvivl om, hvordan lokalplanen og byggebestemmelser i øvrigt skal forstås, så ret henvendelse til 

Ringkøbing-Skjern kommune. 

 

 



Vejene 

Som altid har vejene været en udfordring i vinterhalvåret, specielt i tø-perioder, hvor den frosne undergrund 

har vanskeliggjort nedsivning af overfladevand. Vi har et godt samarbejde med Holmslands Maskinstation, 

der holder vores veje. 

 

Sidst på vinteren fik vi rettet alle vores hovedstrækninger samt mange af sidevejene af, så vejene generelt 

har fremstået jævne og fremkommelige henover foråret. 

 

Det omskiftelige vejr har forsinket færdiggørelsen af forårsopretningen. Vi forventer det sker i den nærmeste 

fremtid, hvorefter der udlægges støvdæmpning på hovestrækningerne (Opstrupsvej, Kræ Degns vej og 

Nordsø Ferievej). 

 

Vi kan desværre konstatere, at der køres for stærkt på vores veje. Der er påbudt 30 km/time ved skiltning på 

indkørsel fra Klitvejen. Venligst respekter dette af hensyn til de mange gående og cyklister samt støvgener! 

 

Havmøllerne 

Energistyrelsen gav i december 2020 Vattenfall tilladelse til etablering af havmøllepark Vesterhav Syd. 

Tilladelsen omfatter 20 stk. 194 meter høje vindmøller placeret ca. 9 km ude i havet på strækningen fra 

Hvide Sande til Hourvig i nord. 

 

Beslutningen om Vesterhav Syd går tilbage til et politisk forlig (bag lukkede døre) på Christiansborg fra 

november 2012. Uanset at priserne for havmøllestrøm er blevet væsentligt mindre, holder man åbenbart fast 

i, at Vesterhav Syd skal gennemføres uden de alvorlige miljømæssige gener og de unødvendige merudgifter, 

som det medfører. 

 

Grundejerforeningen har klaget til Energiklagenævnet over etableringstilladelsen. I skrivende stund har vi 

fået oplyst, at Energiklagenævnet forventer at træffe afgørelse i 3. kvartal 2021 på vores klage og de andre 

indkomne klager over projektet. 

 

I kan se foreningens klage her: http://sondreklegod.dk/wp-content/uploads/2021/01/Klagesag-jan2021.pdf 

 

Klitterne er sårbare og havet er farligt 

Klitterne beskytter vores område mod havets nedbrydning. Klitterne er sårbare, og derfor gælder der regler 

for færdsel i klitterne. 

 

Vesterhavet er vores områdes største aktiv, men skal behandles med respekt. Vær forsigtig, når I går ud i 

vandet. Pas især på mindreårige børn. Det er en god idé at binde en snor om livet på dem, når de går ud i 

bølgerne. 

 

Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, som vi er medlem af, har 

udarbejdet vejledning om færdsel i klitterne samt gode råd om badning mv. 

 

Bestyrelsen opfordrer til, at I udskriver kopi af vejledningen, der forligger på dansk og tysk - findes på 

Grundejerforeningens hjemmeside. 

 

Læg vejledningen i jeres sommerhus (opslagstavle/gæstebog m.v.), så jeres gæster kan se den. 

 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til klitrensningen. 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Ivan Laursen  

Formand 

http://sondreklegod.dk/?p=550

