
 December 2022 
 Nytårshilsen til medlemmerne af Sønder Klegod Grundejerforening 
 Efter  flere  år  med  corona  restriktioner  er  tingenes  tilstand  heldigvis  nu  normaliseret.  Året  har  gået 
 sin  mere  normale  gang  med  sol,  varme,  regn  og  blæst.  Vi  har  haft  mange  udlejningsgæster  i  vores 
 område tillige med jer selv. 

 Generalforsamling den 5. november 2022 
 Årets generalforsamling blev traditionen tro afholdt på Sømandshjemmet i Hvide Sande lørdag den 
 5. november 2022 med ca. 70 deltagere. Som indlægsholder fortalte skovfoged Henrik Lykke 
 Sørensen fra Naturstyrelsen om styrelsens opgaver omkring pleje af vores klitarealer. Der var en 
 god og konstruktiv debat på generalforsamlingen, præget af interesse og engagement for vores 
 unikke område. 

 Bestyrelsen består efter valg på generalforsamlingen af følgende: 
 Ivan Laursen, Lars Schiødt, Jørn Sørensen, Susanne Just (genvalg) samt Anders Jensen (genvalg). 
 Suppleanter: 
 Anne Kathrine B. Nielsen, Henrik Sørensen og Jane Ditmer (nyvalg). 

 Bestyrelsen konstituerer sig på kommende bestyrelsesmøde den 14. januar 2023. 

 Referat med beretning fra generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside,  sondreklegod  .  dk 

 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 en del hushandler i 2022 og vi har 
 også fået nye medlemmer til grundejerforeningen, velkommen til jer. Vi er nu 231 medlemmer. 
 Bestyrelsen er rigtig glad for den gode opbakning til grundejerforeningen og det arbejde, som vi 
 laver. 

 Havvindmøllerne 
 Energistyrelsen og Vattenfall arbejder på at påbegynde opstilling af de 20 stk. havmøller med en 
 højde på 196 meter, som vil blive placeret ca. 9 km fra kysten mellem Hvide Sande og Houvig nord 
 for Søndervig. Møllerne forventes opstillet i 1. halvår af 2023 og planlægges i drift sidst på året 
 2023. 

 Vattenfall har udarbejdet en orientering om de kommende arbejder og de gener, det vil medføre. 
 Se  HER 
 Det vil være muligt for os sommerhusejere at købe andele i Vattenfalls projekt! 
 Prospekt bliver offentliggjort i begyndelsen af 2023. 

 Side 1 

http://sondreklegod.dk/
https://sammenslutningen-grund-holmsland.dk/kystnaere-havvindmoeller/vindmoelleparken-vesterhav-syd/


 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 hen over den våde periode i efteråret. Vi fik lavet en større 
 genopretning i november måned. Vi følger vejene tæt og vores entreprenør rykker ud, når der er 
 større behov og vejret tillader det. 

 Her i vinterhalvåret koncentrerer vi os om hovedstrækningerne på Opstrupsvej, Kræ Degns vej og 
 Nordsø Ferievej. Stikvejene går vi efter hvert forår. 

 Efter opfordring på generalforsamling fra flere af jer bliver der nu lavet grus depoter på 
 Opstrupsvej (bag ved nummer 44) ved cykelstien samt på den store p-plads for enden af Nordsø 
 Ferievej. Hvis der opstår generende huller på bl.a. stikvejene er det nu muligt for jer at hente grus 
 til midlertidig udbedring, indtil vores entreprenør kommer. 

 Nye affaldsspande 
 Kommunen har i uge 50 leveret den varslede ekstra affaldsspand samt en lille orange miljøkasse til 
 farligt affald til jeres huse, således at alle nu har 2 spande, der hver er opdelt i 2 rum samt 
 miljøkassen. Om affaldssortering m.v. henvises til  kommunens hjemmeside 

 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 

 Facebook gruppe. 
 Der  er  oprettet  en  Facebook  gruppe.  Den  hedder  Søndre  Klegod  Grundejerforening.  (med  vores 
 forenings  logo  i  toppen).  Alle  der  har  hus  i  området  kan  blive  medlem,  så  meld  jer  endelig  ind  i 
 gruppen. 

 God jul og godt nytår 
 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår. Hjælp hinanden med at holde 
 området pænt. 

 Det er  ikke tilladt at affyre fyrværkeri i vores  område  p  å grund af brandfare på stråtækte huse, 
 lyngklædte arealer, nåletræer eller anden brændbar vegetation. Vi henviser til at affyre fyrværkeri 
 fra stranden.. 

 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,  sondreklegod  .  dk 

 Venlig hilsen 
 Ivan Laursen, formand 

https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/affald-og-genbrug/sommerhusbureauer-og-ejere#accordion-3
http://sondreklegod.dk/

