
 

 

 

Nyhedsbrev juli 2021 

Så er det blevet sommer i Sønder Klegod. Covid 19 er på retur, så vi er ved at vende tilbage til mere 

normale tilstande. 

Nyt medlem af bestyrelsen  

Kim Lundorf har solgt sit sommerhus på Opstrupsvej og er derfor udtrådt af vores bestyrelse. Kim 

blev indvalgt i den nuværende bestyrelse i 2017. Stor tak til Kim for arbejdet i vores 

grundejerforening. 

 

Som nyt medlem er indtrådt vores hidtidige 1. suppleant Anders Jensen – velkommen til arbejdet i 

bestyrelsen. Vi mangler derfor på nuværende en suppleant. Er der nogen der er interesseret og har 

lyst, må I meget gerne kontakte bestyrelsen.  

 

Mange nye medlemmer 

Vi kan med tilfredshed konstatere, at vores område Sønder Klegod er et meget attraktivt område. 

Igennem det seneste år er der blevet handlet rigtig mange sommerhuse. Flere ældre huse er revet 

ned og nye tidssvarende moderne huse skyder op. Vi byder alle de nye medlemmer velkommen og 

håber I får glæde og fornøjelse af jeres sommerhuse i vores dejlige område. 

 

Klitrensning den 12. juni 2021  

Som sædvanlig var der god tilslutning til den årlige klitrensning. Vi skønner, at ca. 60 personer i 

alle aldre deltog. Det var lykkedes for bestyrelsen at få opsat det nyindkøbte telt, som er sponsoreret 

af Miljøministeriets Strandrensningspuljen, som vi havde ansøgt. 

 

Mængden af affald var begrænset – det tyder på, at strandgæsterne bruger de affaldskasser, som 

kommunen har opsat ved nedgangene til stranden. Det er meget positivt. 

 

Største udfordring på dagen var at få frigravet foreningens bænk ved nedgangen fra Nordsø 

Ferievej. Der blev knoklet intenst for at få bænken gjort funktionsduelig igen. 

 

Som led i bestræbelserne på at få sænket hastigheden på vores veje til de tilladte 30 km, blev der i 

forbindelse med klitrensningen opsat kampagneskilte. Vi håber det medvirker til, at bilister 

overholder hastighedsgrænsen, så gående og cyklister kan færdes trygt på vejene. 



 
 

Og så var der hyggeligt samvær med kølige drikke og de sædvanlige Højer grillpølser i forskellige 

grader af forbrænding. 

 
 

Nye bord/bænkesæt ved fjorden 
Der er nu opsat nye bord/bænkesæt nede ved vores lille perle ved fjorden. De er sponsoreret af 

firmaet SOAK A/S, der ejes af Søren Agerbo Frydensberg, som har sommerhus i vores område.  

Tak for det! 

 

De nye bord/bænkesæt er fremstillet og opsat af Huset Venture i Ringkøbing – en socialøkonomisk 

virksomhed, der skaber arbejde til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Tak også til  

Huset Venture.  

 



 
 

Den øst-vest gående sti igennem vores område er blevet klippet, ligesom stien ned til fjorden. Så tag 

turen derned og indtag de nye borde/bænke. 

 

Vejene 
Grundejerforeningen forestår på vegne af alle grundejere i området vedligehold af vejene. Vi har nu 

fået færdiggjort forårsarbejdet. Der er udført en større opretning af den befærdede del af 

Opstrupsvej mellem Klitvejen og Vestkyststien. Resten af stamvejene har fået kørebanen rettet op. 

Alle stamvejene har fået støvdæmpning for at begrænse støvgenerne i de tørre perioder. Vi har også 

fået udbedret stikvejene, hvor der har været behov herfor. 

 

Vi vil opfordre til, at de grundejere, der har beplantning, som rækker udover vejarealet, sørger for 

passende beskæring, så kørebanen er friholdt og oversigter fra sidevejene er til stede. Denne opgave 

påhviler de tilgrænsende grundejere! 

 

Renovation 
Vi kan konstatere – især ved større huse, der udlejes – at det flere steder i vores område kniber med 

plads i de nye skraldespande. Det gælder især omkring skiftedage. Det er uheldigt for området med 

løst skrald, der skæmmer, ligesom vi ikke skal have de mange vilde dyr i vores området til at rode i 

og sprede skraldet. Tag evt. kontakt til jeres udlejningsfirma for at sikre, at der er tilstrækkelig 

kapacitet til det affald, der genereres i jeres hus. 

I kan kontakte kommunens affaldsafdeling på telefon 99741014 

 

God sommer 
Vi ønsker alle medlemmer og jeres gæster en god sommer i Sønder Klegod. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Ivan Laursen 

formand 

 

 

 

 


