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     Nytåret 2021-22 

 

 

Nytårshilsen til medlemmerne af Sønder Klegod Grundejerforening 

 

 

Efter vinterens og forårets nedlukninger i 2021 blev der lukket op igen i juni måned. Vi oplevede en 

rigtig god sommer og efterår med mange udlejningsgæster og jer selv i sommerhusene. Pandemien 

har desværre her sidst på året udviklet sig i uheldig retning – vi håber, at tingene normaliseres 

henover vinteren. 

 

Generalforsamling den 6. november 2021 

Årets generalforsamling blev traditionen tro afholdt på Sømandshjemmet i Hvide Sande lørdag den 

6. november 2021 med ca. 70 deltagere. 

 

Som indlægsholder fortalte direktøren for Naturkraft i Ringkøbing, Peter Sand, om idegrundlaget 

for centret og de udfordringer, som det har været og fortsat er, at udvikle og drive centeret. 

 

Bestyrelsen består efter valg på generalforsamlingen af følgende: 
 

Ivan Laursen (genvalg), Lars Schiødt (genvalg), Susanne Just,                                                       

Jørn Sørensen (genvalg) samt                                        

Anders Jensen (indtrådt som afløser for Kim Lunddorf, der er fraflyttet området). 

                               

Suppleanter 
Anne Kathrine B. Nielsen, Hans Jespersen (nyvalg) og Henrik Sørensen (nyvalg). 

Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmødet den 15. januar 2022 

Nye medlemmer  

Vi kan konstatere, at der fortsat er stor interesse i at investere i sommerhuse i vores område. Flere 

ældre huse er blevet købt med nedrivning for øje. Der har været 37 hushandler i 2021 og vi har også 

fået nye medlemmer til grundejerforeningen, velkommen til jer. Vi er nu 231 medlemmer. 

Bestyrelsen er rigtig glade for den gode opbakning til grundejerforeningen og det arbejde, som vi 

laver. 
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Havvindmøllerne  

Energiklagenævnet har den 9. juli 2021 truffet afgørelse over den klage, som bl.a. vores forening 

indgav over Energistyrelsens seneste etableringstilladelse til Vattenfall den 22. december 2020 og 

som muliggør etablering af havmøllepark Vesterhav Syd ud for Holmslands Klit fra Hvide Sande til 

Houvig nord for Søndervig. Etableringstilladelsen godkender Vattenfalls ønskede placering af de 

196 meter høje vindmøller 9 km fra kysten. 

Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens etableringstilladelse. Vi må desværre konstatere, at 

8 års kamp for at forhindre ødelæggelsen af vores kyststrækning har været delvis forgæves – vi har 

dog været medvirkende til, at møllerne kommer væsentligt længere ud, ca. 9 km, end de oprindeligt 

planlagte 4-4,5 km. fra kysten.                                                                                                            

En række af vores medlemmer har rejst krav om erstatning for værditab som følge af havmøllerne. 

Sagerne forventes afgjort i marts måned 2022 ifølge vores oplysninger.                                                     

Det vil være muligt for os sommerhusejere at købe andele i Vattenfalls projekt! Prospekt kommer 

næste år. Vi orienterer Jer, når salget offentliggøres. 

Vores veje 

Grundejerforeningen forestår på vegne af alle grundejere vedligehold af vores interne veje i 

området. Vi bestræber os på at holde vejene i god stand og rimelig farbare, men har – som 

sædvanligt – været udfordret, især henover den våde periode i efteråret. 

Vi har nu fået lavet en større genopretning lige før jul, så vores område nu – forhåbentlig - 

fremtræder attraktivt for sommerhusejere og gæster, der holder jul/nytår i vores område. 

Medlemskartotek 

Som forening er vi afhængige af at have opdaterede oplysninger om vores medlemmer. Giv venligst 

oplysning til vores kasserer, hvis I sælger huset eller får ny e-mail eller andre adresseoplysninger. 

Vi vil opfordre til, at I – hvis det ikke allerede er sket – giver foreningen besked om jeres                

e-mailadresse, som vi kan bruge til at kommunikere med jer. Det gør det muligt at informere hurtigt 

og optimalt, ligesom vi sparer dyr porto ved udsendelse af indkaldelser m.v.  

Send oplysningerne til: sdrkg1998@gmail.com 

Ny Facebook gruppe.                                                                                                                       

Der er oprettet en ny Facebook gruppe. Den hedder Søndre Klegod Grundejerforening.                 

Alle der har hus i området kan blive medlem, så meld jer endelig ind i gruppen.  

Godt nytår                                                                                                                            

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. Hjælp hinanden med at holde området pænt, samt 

pas på med nytårsskyts. DET ER IKKE TILLADT AT AFFYRE NYTÅRSSKYTS I OMRÅDET. 

Vi vil gerne takke alle medlemmerne for jeres opbakning til vores arbejde i bestyrelsen og med at 

”passe” vores enestående område Sønder Klegod. Ring eller send en mail, hvis I har noget på sinde. 

I kan se kontaktoplysningerne på bestyrelsen på vores hjemmeside, link: 

http://sondreklegod.dk/?page_id=368 

På vegne af bestyrelsen i Sønder Klegod Grundejerforening 

Ivan Laursen 

Formand 

http://sondreklegod.dk/?page_id=368

