
Til medlemmerne af Sønder Klegod Grundejerforening

Forårshilsen

Foråret er kommet til Klegod og der er stigende aktivitet i vores område med gæster og
sommerhusejere, der indtil nu har nydt godt af det fine forårsvejr. Her lidt information om,
hvad der foregår i vores område.

Strand- og klitrensning
Den årlige strand- og klitrensning finder sted

Lørdag den 11. juni 2022 kl. 10.00

Mødested: P-pladsen for enden af Nordsø Ferievej

Efter velkomst og mønstring bliver arbejdsopgaver fordelt, inden der traditionen tro bydes
på hyggeligt samvær med grillpølser og drikke sidst på formiddagen.

I år er der ud over klit- og strandrensning en ekstra opgave. Efter ønske fra medlemmerne
har vi skaffet to store halmballer, der skal lægges ud på nedgangen ved Kræ Degns vej.
Tag gerne en greb med til fordeling af halmen.

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

Brandfare

Det ekstremt tørre forår har medført, at vores område er knastørt. Det er især kritisk for den
del af området, hvor der er mange fyr der er gået ud, og som udgør en tikkende
brandbombe. Bestyrelsen vil indtrængende anmode om, at især udgået fyr og anden
brændbar beplantning fjernes, så vi reducerer brandfaren i vores område. Vi har desværre
oplevet brand tidligere, der heldigvis blev slukket uden alvorlige konsekvenser.

Vi har en aftale med vores Klitfoged Erling Kristensen, at han gerne afhenter  afskåret
udgået fyr, som han bruger til sikring af klitfoden på stranden. En win-win situation for
vores område!
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Det afskårne fyr skal være fri for hyben, og det skal være tilgængeligt, så han kan komme til
med frontlæsseren på sin traktor. Klitfogeden kan kontaktes på tlf. 40 63 15 49

Vejene

Efter en meget våd vinter er hovedstrækningerne af NFV, KDV og OPV blevet rettet op og
der er udsprøjtet støvdæmpning (i form af Klorcalcium i væskeform). Selv om vejene nu er
ganske fine, så gælder der stadig hastighedsbegrænsning på 30 km/timen!

Ligeledes har vores entreprenør Holmslands Maskinstation gået stikvejene efter og
efterfyldt med grus, hvor der har været større  huller.

Grundejerforeningen forestår på vegne af jer grundejere det praktiske arbejde med at holde
vejene i fornuftig stand.

Det er dog jeres egen opgave at sikre, at beplantning fra jeres grunde ikke rager ud over
vejarealet og kørebanen. Vi vil indtrængende opfordre jer til at gå beplantningen efter, hvor
det rager ud over vejareal. Det gælder også på de mindre stikveje, hvor renovationsbiler og
andre større køretøjer skal kunne passere uhindret.

Klitterne

Klitterne er et fantastisk aktiv for vores område. Færdsel skal ske på de udlagte stier og
hunde skal føres i snor.. Undgå at træde på marehalmen og sidst, men ikke mindst: Undgå
leg (både mennesker og dyr) på klitskråningerne ned mod stranden!

Dræn

En del af vores område er drænet. Drænforeningen af 1983 omfatter 59 sommerhusejere.
For at sikre afvandingen igangsættes en renovering af dette drænsystem. I første omgang
renoveres en ca. 175 m lang strækning mellem Vestkyststien og Klitvejen. De berørte
grundejere er adviseret. Der arbejdes på en langsigtet plan for renovering af den resterende
del af drænsystemet.

Facebook

Der er lavet en facebookside der hedder Søndre Klegod Grundejerforening. Der er på
nuværende tidspunkt 65 medlemmer og gruppen bruges ganske meget. Bemærk, at der
desværre er to grupper der hedder Søndre klegod Grundejerforening, men vores er den med
vores foreningslogo.

Vi glæder os til at se jer til Klitrensningen!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Søndre Klegod Grundejerforening
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