
SAMARBEJDSUDVALGSMØDE 
 

AFHOLDES 
 

LØRDAG D. 30. AUGUST 2008 KL. 9.30 
 

PÅ 
 

BEACH BOWL, SØNDERVIG. 
Dagsorden: 
 
09.30-10.45 Udvalgsmøde 
 Dagsorden iflg. vedtægterne 
 
11.00-12.00 Årets debatemne - ”Klittens udseende nu og i fremtiden” 

  Lokalplaner på Holmsland Klit 
  Naturpleje på Holmsland Klit 
  Kystsikring 
  Vestkyststien 
  Jordvolde, Hegning m.m. 
  Info fra orienteringsmøde den 5. juni 2008 
  WEB-side 
 

13.15-14.30 Møde med kommunen 
Emner til diskussion med kommunen bedes meddelt forretningsudvalget senest 
fredag d. 18. august 2006. 

 
Vel Mødt. Vi håber, at alle foreninger møder op. Mødeberettiget er 2 fra hver af 
medlemsforeningerne.  
 
Tilmelding senest fredag d. 22. august 2008 kl. 18.00 
Til Teddy Jensen, Håndværkervænget 2B, 8970  Havndal - tlf. 8647 0177 
 

DAGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGSMØDET 
 
09.30-10.30 Samarbejdsudvalgsmøde 
 Dagsorden iflg. vedtægterne 
 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
  herunder emner til diskussion med kommunen 
 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent 
 4. Nye vedtægter 
 5. Indkomne forslag 
  (skal fremsendes til formanden senest 8 dage før mødet) 
 6. Valg til forretningsudvalget 
   På valg er næstformand/kasserer og sekretær, der er villig til genvalg 
        Valg af 2 nye medlemmer 
 7. Valg af revisor 
 8. Eventuelt 
 



SAMARBEJDSUDVALGSMØDET DEN 30. AUGUST 2008.     BERETNING 

 
Indledning 
 
Den gennemførte kommunesammenlægning har ikke i første omgang gjort det nemmere 
for samarbejdet mellem kommunen og Samarbejdsudvalget. Det er stadig svært for 
kommunen at håndtere de mange nye problemstillinger og ikke mindst nye måder at 
agere og informere på. 
En meget stor del af forretningsudvalgets arbejde har været at informere kommunen om 
vor tilstedeværelse og vor behov for informationer direkte og indirekte. 
Den tidligere formand har indtil for nylig stadig modtaget henvendelser information og 
invitationer? 
Uafsluttede sager fra den tidligere Holmsland Kommune er ikke i alle tilfælde videregi-
vet til nye medarbejdere? 
Medarbejdere hos kommunen har søgt nye udfordringer og er måske endda vendt tilba-
ge? 
 
Vi har forståelse for, at det har været en svær proces for alle, både for politikere og for 
administration, sådan at få nye opgaver, arbejdsprocesser og med- og modspillere. 
 
Der er også i året 2007 fremsendt nye vurderinger – ikke overraskende med væsentlige 
stigninger som grundlag for de fremtidige indtægter hos kommunen. Som vanlig også 
med en lang række fejlagtige vurderinger og deraf ikke mindst de mange klager. 
Et muligt indblik kan ses på web-siden www.ois.dk, hvor informationer om alle ejen-
domme findes. 
 
I årets løb har der været en række lokale forhold, som har været særlig vigtige for os, og 
som vores opmærksomhed og arbejdet har været koncentreret om. Det drejer sig om: 
 
1.  Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune 
2.  Kysten og klitterne 
3.  Nye centerbebyggelser på Klitten 
4.  Veje og stier - tilstand, færdsel og hastigheder 
5.  Naturfolder 
6. Intern information 
 
Alt dette og nogle mindre forhold vil jeg komme ind på i det efterfølgende: 
 
1. LOKALE EMNER 
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1.1. Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune 
 

Som jeg antydede i indledningen er det stadig en proces i udvikling, men det ermin 
opfattelse, at der er stor vilje hos kommunen for at få dette videreført. 
Vores kontaktperson vil være formanden for teknik og miljø Iver Enevoldsen, som 
også er den der har den historiske information fra den tidligere Holmsland Kom-
mune, men ikke mindst også interessen for området. 
Vi må dog også se i øjnene at kommunens interesser er af økonomisk art – hvordan 
tjener vi flest penge på turismen. 
Der er efterhånden udarbejdet lokalplaner for alle områder på klitten – Kommunen 
har myndigheden til at opretholde disse planer, der er grundlaget at bebyggelser, 
natur, veje med mere, således vi ikke ender med anarki. Det er dog vores opfattelse, 
at kommunen i visse tilfælde lider af berøringsangst og er meget langmodige med 
reaktioner. Dette er ikke holdbart. 

 
 

Aktuelle punkter: 
1. Kommunen har modtaget fortegnelse over grundejerforeninger i Sammenslutningen 

og alle skulle have modtaget tilbud om adresseliste på labels eller digitalt. 
 
2. Sammenslutningen samt de berørte grundejerforeninger skulle nu modtage kopi af 

samtlige lokalplaner, der udarbejdes. Da det er de færreste sommerhusejere, som er 
bosat i kommunen, og dermed har mulighed for at følge med i den lokale dagspres-
se, er det nødvendigt, at kommunen ikke blot sætter en annonce i avisen.  

 
3.  Vedr. lokal-, kommune- og regionsplaner har Sammenslutningen hidtil modtaget 

dels høringsforslaget og dels den endelige plan. Det vil vi selvfølgelig gerne fort-
sætte med, specielt dem, som vedrører den gamle Holmsland kommune.  

 
4.  Kommunens hjemmeside bør indeholde en liste over alle grundejerforeninger i 

kommunen - også sommerhusgrundejerforeningerne. Denne liste bør indeholde 
formandens og kassererens adresser. Den har vi ikke set endnu. 

 
 
5.  Vi har i referaterne fra Teknik- og Miljøudvalget bemærket, at der er nedsat et 

Grønt råd for kommunen. Kommunen ved endnu ikke hvordan man vil håndtere 
dette og hvem der skal deltage? 
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6.  Stormene i vinteren har igen været meget ødelæggende for kysten og klitterne. 

Hvad vil kommunen foretage sig. Den nedbrydning, der i de disse år sker, er bety-
deligt større end den ”planlagte” nedbrydning.  

 
 
7. Bebyggelsesprocenter. Med det nye bygningsreglement er der åbnet op for øget be-

byggelsesprocent. Samarbejdsudvalget har bedt kommunen fastholde nuværende 
løsning. Det skulle være vedtaget på sidste møde i økonomiudvalget. 

 
8. Der har været indkaldt til et møde for alle grundejerforeninger i kommunen den 5. 

juni 2008. Efter forretningsudvalgets opfattelse var det et møde med for mange del-
tagere med alt for mange forskellige forhold til drøftelse – man endte som sædvan-
lig med diskussion af lokale problemer. 

 
 

 
1.3. Kysten og klitterne 
 

Iver Enevoldsen vil efterfølgende redegøre for planerne for de kommende år. Vi 
har udsendt de informationer vi har modtaget fra Kystinspektoratet samt de rapport, 
der er udarbejdet vedrørende dræningsforsøg. Efterfølgende har Poul Jacobsen be-
stilt et andet firma til en alternativ rapport. 

 
 
 
 
1.4. Nye centerbebyggelser på Klitten 
 

Lokalplanen for centerbebyggelsen i Søndervig er vedtaget efter en række ekstra 
møder og revision af lokalplanoplægget. For at bevare meldingen om maksimalt 
6000 sommerhuse på Klitten har nu defineret centerområdet som et erhvervsområ-
de med udlejning og ikke et sommerhusområde? Hvad gør man ikke for at bevare 
moralen.  

 
Der er bevilget penge til forundersøgelse af et syvtakket gigantisk oplevelsescenter 
på klitten. Det er tanken bl.a. at rejse et 40 m. højt tårn, hvilket nok vil komme til at 
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virke ret dominerende. Hovedattraktionen skal være et astronomisk observatorium, 
hvor man kan betragte og fordybe sig i stjernehimlen.  

 
 

Iver Enevoldsen kommer senere på formiddagen og fortæller lidt mere om disse 
projekter.  

             
1.5. Veje og stier - tilstand, færdsel og hastigheder 
 

Der er godt gang i stiprojekterne i vort område. De af Holmsland Kommunes store 
kassebeholdning finansierede cykel- og gangstier nord og øst på fra Søndervig er 
færdigprojekterede og underudførelse. 
Omfartsvejen ved Ringkøbing er godt i gang og bliver taget i brug i november 
2008. 
Vestkyststien er i forfald – meget dårlig belægning – manglende vedligeholdelse - 
chikaner, der ikke respekteres. Vi har bedt kommune sikre bedre belægning samt en 
ensartet opmærkning af chikaner, så de respekteres og man ikke bruger nabogrunde 
som stiareal. 

 
 
1.6. Livreddere på 45 km kyststrækning 
 

Der er i år via TRYG-fonden oprette livredderpatruljer ved Søndervig. Der er alli-
gevel sket flere tragiske drukneulykker på Vestkysten - også på vore kyster ved 
Nymindegab? 

 
At sætte livreddere på hele kyststrækningen på 45-50 km er en helt uoverkommelig 
opgave. Skal det kun være på sikre strande, f.eks. ved Søndervig, ved Hvide Sande 
og et sted syd på mellem kl. 10. 
Holmsland Kommune udgav for et par år siden i samarbejde med os og turistfor-
eningen en brochure på dansk og tysk, hvori også baderegler var angivet. Hvis den-
ne brochurer er ophængt i alle huse og udleveret til alle lejere af feriehusene, så er 
det udelukkende den enkeltes eget ansvar at følge disse regler, således at de tragi-
ske drukneulykker kan undgås.  Det er stadig vor opfattelse at den bedste sikring er 
information. 

 
3. NYT FRA KLITTEN 
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I årets løb er udsendt: 3 ordinære numre. 
 

Der er nu oprettet en web-side med nøgleinformationer. 
 

Vi forsøger at sende information pr. mail til de foreninger, der har ønsket dette – 
men det forudsætter at mail-addresser er korrekte og ikke fyldte!!! 

 
Den nye kommunes måde at offentlige dagsordener og referater på giver stadig vis-
se vanskeligheder med at videreformidle relevante oplysninger. Sagerne er større, 
end de var i Holmslands tid, og de ligger i pdf-format, der vanskeliggør kopiering 
og klipning. Jeg håber, at de fleste af jer har mulighed for selv at gå ind på kommu-
nens hjemmeside og læse relevante sager i deres helhed. 

 
Vi har bedt kommunen om et samarbejde om en ny naturfolder – kopi udsent til jer 
i efteråret 2007. 

 
 
 

 
AFSLUTNING 
 

Det er vores opfattelse, at der er meget arbejde endnu, inden vi er på plads med den 
nye kommune. Som aftalt sidste år ønsker vi derfor at udvide forretningsudvalget, 
så vi kan dække et større område lidt mere intenst.  

 Tak til FU og jer alle for et godt samarbejde gennem mange år. 
 Der er ikke kommet særlige spørgsmål, bortset fra de spørgsmål der gav anledning 

til spørgeskemaet vedr. vejene, men det skal ikke afholde jer fra at spørge løs om 
alle mulige emner, blot det har lidt med Holmsland og fritidshusejere at gøre. 
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Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 

regnsk08-rev1-290808.doc 

 
Formueopgørelse pr. 1. august  2008    
 
         
Formue pr. 1. august 2006 112.391,16 
 
Møder 7.512,00 
Avis/gaver 3.073,00 
Porto/kuverter/blanketter/kopier 4.529,00 
Kørsel 4.670.18 
Netbank gebyr 8,00 
 
Renteindtægt  3531,65 
Kontingentindbetaling  23.900,00 
 
 
Formue pr. 1. august 2008  120.030,63   
 
Balance 139.822,81 139.822,81 
 
idet formuen forefindes som 
 
 Kontantbeholdning 3,00 
 Nordea-bank 80.000,00 
 Nordea-bank 40.027,63 
 
  120.030,63 
 
 
 
 
Højbjerg, den 1. august 2008 
 
 
Geert Sønderskov Andersen 
Kasserer 
 
 Formueopgørelsen er gennemgået og 

fundet i orden. 
 
 Aarhus, den 28 / 8  -  2008 
 
 .......................................................... 
  (Klavs Klercke Rasmussen revisor) 
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