
Nyhedsbrev marts 2022

1. Bestyrelsens arbejdsopgaver
Bestyrelsen har i møde den 15. januar 2022 aftalt følgende fordeling af
arbejdsopgaver:

Ivan, formand:
Veje, Nyhedsbreve sammen med Lars, kontakt til S.U., myndigheder m.v.

Lars, kasserer:
Nyhedsbreve sammen med Ivan, Hjemmesiden, Planlægning generalforsamling,
regnskaber/budgetter, medlemsliste

Susanne, sekretær:
Klitrensning, dagsorden og indkaldelse til møder, referater bestyrelsesmøder m.v.,
Googledrev – ajourføring og vedligehold

Jørn, best.medlem:
Dræn

Anders, best.medlem:
Stier, bænke og skilte.

2. Vejene
Grundejerforeningen forestår på vegne af alle grundejere i vores område vedligehold
af de private fællesveje.

Vi har netop indgået en ny aftale med vores entreprenør igennem de seneste år
Holmslands Maskinstation. Vi har videreført vores hidtidige aftale, justeret priser (en
lille smule) og bekræftet de hidtidige samarbejdsvilkår, hvor entreprenøren rykker ud
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– efter forudgående aftale med grundejerforeningen - når der er behov for
vedligeholdelse. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Siden nytår har vejret været meget regnfuldt – det har givet huller på udsatte steder.
Der er primo marts gennemført en opretning, så vejene er i rimelig stand nu.

Vi planlægger en større indsats i april, hvor vi også vil have fokus på sidevejene.

Vi udfører desuden støvdæmpning i løbet af foråret.

3. Dræn
I en del af vores område er der drænledninger, der sikrer afvanding af lavt beliggende
områder. Det gælder 59 grundejere i området mellem Nordsø Ferievej, Kræ Degns
vej og Opstrupsvej. Drift og vedligehold af dræn er forankret i Drænforeningen af
1983. Der vil i foråret 2022 blive påbegyndt renovering af en ældre delstrækning. De
berørte grundejere er adviseret om forestående arbejde, der finansieres af alle
medlemmerne i Drænforeningen. Markeringspæle er sat på den strækning der skal
udskiftes. Vi henstiller til at man lader pælene stå.
32 grundejere ved Nordsø Ferievej er tilsluttet en nyere drænledning anlagt i 2013.

4. Facebook
I efteråret 2021 lykkedes det at få oprettet en facebook gruppe for vores område med
Britta Hagel som administrator.
Britta har en del anmodninger liggende, som hun ikke kan godkende, da der enten
ikke bliver oplyst adressen på sommerhuset, eller der bliver glemt at godkende vores
fælles regler. Vi vil rigtig gerne have mange flere med, så vær venligt opmærksom på
at afgive de relevante oplysninger.

5. Kystbeskyttelse

Vinteren 2021/2022 har været hård ved klitterne ud for vores område.
Kystdirektoratet under Miljøministeriet har ansvaret for at sikre Holmslands Klit.
Vores område er ikke prioriteret i forhold til indsats. Kystdirektoratet har vurderet, at
en årlig tilbagerykning på gennemsnitligt 1 m kan accepteres set i et langsigtet
perspektiv.

Bestyrelsen arbejder igennem SU (Sammenslutningen af
Sommerhusgrundejerforeninger på Holmslandsklit) på at få Kystdirektoratet til at
sætte fokus på at sikre strækningen af Holmslands Klit ud for Lyngvig og Klegod.
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6. Afslutning
Bestyrelsen ser frem til forårets komme og håber på et dejligt forår og en god sommer
for sommerhusejerne og vores mange gæster, der kommer i området.

Vi erindrer om, at den årlige strandrensning med efterfølgende traktement finder sted

Lørdag den 11. juni 2022 om formiddagen

Venlig hilsen

Sønder Klegod Grundejerforening

Ivan Laursen
formand
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