
 
 
 

SAMARBEJDSUDVALGSMØDE 
 

AFHOLDES 
 

LØRDAG D. 28. AUGUST 2010 KL. 9.30 
 

PÅ 
 

BEACH BOWL, SØNDERVIG. 
Dagsorden: 
 
09.30-10.45 Udvalgsmøde 
 Dagsorden iflg. vedtægterne 
 
11.00-12.00 Møde med kommunens afdelinger 
12.00-12.45 Frokost 

 
12.45-14.30 Møde med kommunens afdelinger - fortsat 

 
Emner til diskussion med kommunen bedes meddelt forretningsudvalget senest fredag d. 13. august 
2010. 

 
Vel Mødt. Vi håber, at alle foreninger møder op. 
Mødeberettiget er 2 personer fra hver af medlemsforeningerne.  
 
Tilmelding senest fredag d. 20. august 2010 kl. 18.00 
Til Geert Andersen, Skåde Højgårdsvej 54 , 8270 Højbjerg - tlf. 86 27 11 71 
Email: ningsa@os.dk 
 

DAGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGSMØDET 
 
09.30-10.45 Samarbejdsudvalgsmøde 
 Dagsorden iflg. vedtægterne 
 
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
  herunder emner til diskussion med kommunen 
 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent 
 4. Indkomne forslag 
  (skal fremsendes til formanden senest 8 dage før mødet) 
 5. Valg til forretningsudvalget 
  På valg er: 
  Næstformand og kasserer Geert sønderskov Andersen 
  Forretningsudvalgsmedlem Jørn Aagaard 
          
 6. Valg af revisor 
 7. Eventuelt 

 

 



 
 
 
Eksterne deltagere inviteret: 
 
 Iver Enevoldsen  Ringkøbing-Skjern Kommune 
 Ole Kamp  Ringkøbing-Skjern Kommune 
 Kjeld Kristensen  Ringkøbing-Skjern Kommune Teknik og Forsyning 
  
 
 
 
Emner: 
Ved siden af årsmødets interne del har vi kontaktet en række myndigheder vedrørende vore 
områder. 
 
- Renovation – nye forslag fra kommunen. 
 
- De nye lokalplaner  
 
- Færdsel i naturområder/sommerhusgrunde 
 
- Samarbejde med udlejningsbureauer. 
 
- Vestkyststien 
 
- Adgangsvej for cyklende over Baggers dæmning. 
 
- Infofoldere på dansk/tysk 
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Indledning 
 
 
Velkommen til årsmødet 2010 
 
Kommunevalget er overstået – der burde være mulighed for at bruge kræfterne på pro-
jekter i kommunen. Vi har stadig en række sager under behandling – jeg vil vende tilba-
ge til de enkelte sager efterfølgende. 
Kommunesammenlægningen har nu været i gang i 4 år. 
Vi oplever stadig, det er svært med mange kommunale afdelinger i forskellige byer. 
Man har endnu ikke administrativt eller politisk en fælles holdning til tingene. 
Der er sket en række udskiftninger af medarbejdere hos kommunen – det gør det ikke 
altid lettere - ting tager tid. 
 
Forretningsudvalget har i den forløbne periode afholdt 3 møder udover kommunikation 
pr. telefon/mail. Vi har desuden deltaget i møder med kommunens afdelinger vedr. fol-
deren ”Velkommen til Vestkysten” – på dansk og tysk. Vi har været inviteret til op-
lægsmøder for den nye kommuneplan med planafdelingen. Der er afleveret høringssvar 
til kommuneplan. Der har været afholdt møde vedr. den nye form for opstrammende 
lokalplaner for nye områder. Vi har haft møder med udlejningsbureauer. 
Der har været fællesmøder vedr. renovation. 
 
Vi har stadig uafklarede sager vedr. fri færdsel, der er overgivet fra amtet til kommunen.  
 
Der har været møde med den nye chef for teknik og Miljø for at koordinere evt. fremti-
digt samarbejde og ikke mindst en orientering om vor opfattelse om situationen. 
 
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, men 
vi må insistere på, at vi får løsninger 
 
Der er også i året 2010 fremsendt nye vurderinger – ikke overraskende stadig med væ-
sentlige stigninger som grundlag for de fremtidige indtægter hos kommunen. Som van-
lig også med en lang række fejlagtige vurderinger og deraf ikke mindst de mange kla-
ger. 
Et muligt indblik kan ses på web-siden www.ois.dk, hvor informationer om alle ejen-
domme findes. 
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De sager, vi i årets løb har haft fokus på, vil jeg beskrive i det følgende: 
 
1.  Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune 
2.  Kysten og klitterne 

Klitsyn 
3.  Veje og stier - tilstand, færdsel og hastigheder 

Vestkyststien 
Harmonisering af hastighedsangivelser i sommerhusområderne 

4.  Infomateriale 
Velkommen til Vestkysten 
Lokalplanbeskrivelser 

5.  Intern information 
Bestyrelsesansvar 
Ulovlig erhvervsudlejning 
Møde med udlejningsbureauer 

6.  Renovation 
7.  Tømningsordning / nedsivningsanlæg 
8.  Vedvarende energi 
 
 
 
 
1. LOKALE EMNER 
 
1.1. Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune 
 

Som omtalt i indledningen er det stadig en proces i udvikling. Det er min opfattel-
se, at der er stor vilje hos kommunen for at få dette videreført – men hastigheden 
kunne meget vel øges. 
Vores kontaktperson har været borgmester Iver Enevoldsen, formanden for teknik 
og miljø Ole Kamp og chef for Teknik og Miljø Kjeld Christensen 
Vi må dog stadig se i øjnene, at kommunens interesser er af økonomisk art – 
”hvordan tjener vi flest penge på turismen”? 
Borgmester Iver Enevoldsen efterlyser nu spareforsalg fra borgere og foreninger? 
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Der er efterhånden udarbejdet lokalplaner for alle områder på klitten – Kommunen 
har myndigheden og tilsynspligten i forhold til overholdelse af disse planer, der er 
grundlaget for bebyggelser, natur, veje med mere, således vi ikke ender i anarki. 
Men det er væsentlig, at kommunen også tager denne opgave seriøs! 
Dette har man i foråret taget fat på ved at lave en opstramning af fremtidige lokal-
planer. Der har i den forbindelse været afholdt et møde med planafdelingen for at 
høre Sammenslutningens og Vedersø Grundejerforenings holdning til dette. 
Der var fra alle enighed om nødvendigheden af en sådan opstramning, hvis man vil 
fastholde områdets særegne natur og bebyggelser i klitlandskabet under forudsæt-
ning af at en sådan opstramning også blive fulgt op med påbud fra myndighederne. 
En enkelt deltager fra byggesagsafdelingen mente dog dette ville medføre mere ar-
bejde!  
 
Vi kan i en række områder at se effekten af kommunens manglende opfølgning på 
byggetilladelser, terrænreguleringer/volde, beplantning m.v.. så vi ser frem til den 
nye linie. 
Ændringen har ingen indflydelse på eksisterende lokalplaner. 
Vær også opmærksom på at der nu kommer ansøgninger om jordvarme – i værste 
fald kan det totalt ødelægge en naturgrund, hvis der ikke er tilsyn fra grundejerfor-
eningen eller kommunen til trods for de betingelser, de skal anlægges efter! 
 
 Ulovlige udlejning af helårsbeboelser i Hvide Sande vil begrænses ved nye lokal-
planer. Den første er allerede sendt i høring. 
 
Konkret sagsbehandling trækker stadig ud, hvilket fører til overskridelse af tidsfri-
ster. Dette er ikke holdbart.  Sagt med vestjysk underdrivelse – der er plads til for-
bedringer. 

 
 

Aktuelle punkter – og nogle fra sidste år: 
 

1.  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 Holmsland Klit. Derfor var vi også inviteret 
til formøde. Vi har bedt kommune fremsende kopi af byggetilladelser til de enkelte 
grundejerforeninger jvnf. tidligere aftale med Holmsland Kommune. 
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2.  Kommunens hjemmeside bør indeholde en liste over alle grundejerforeninger i 
kommunen - også sommerhusgrundejerforeningerne. Denne liste bør indeholde 
formandens og kassererens adresser. Den har vi stadig ikke set endnu. 

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

Grønt råd for kommunen. Kommunen ved stadig ikke, hvordan man vil håndtere 
dette, og hvem der skal deltage? 

 
 
1.2. Nye centerbebyggelser på Klitten 
 

Lokalplanen for centerbebyggelsen i Søndervig er på grund af finanskrisen stillet i 
bero – købmand Kjeld Hansen har dog nu købt arealerne. 

 
Iver Enevoldsen kommer senere og fortæller bl.a. lidt mere generelt om projekter i 
kommunen.  

             
1.3. Veje og stier - tilstand, færdsel og hastigheder 
 

Der tales om ny cykelsti til Ringkøbing via Baggers Dæmning. Vi har ikke hørt nyt 
siden sidste år. 
 
Vi forventer også at høre om mulighederne for cykelsti nordpå ved Houvig. 
 
Man er ved at renovere sommerhusskiltningen både med henvisningsskilte – men 
også hastighedsskilte med det formål at ensrette og minimere antallet af skilte. 
Denne harmonisering af hastighed til max. 30 km i sommerhusområderne skrider 
også kun langsomt frem. 
Vi har ansøgt kommunen om midler til hastighedsmålinger i sommerhusområderne 
– størrelsesmæssigt dkk 30.000. Vi har fået afslag – der var ikke afsat midler –
kommunen fattes penge – sommerhusejerne bidrager kun med dkk 71. mill! 

 
Vestkyststien er i forfald – meget dårlig belægning – manglende vedligeholdelse - 
chikaner, der ikke respekteres. Vi har bedt kommunen sikre bedre belægning samt 
en ensartet opmærkning af chikaner, så de respekteres og man ikke bruger nabo-
grunde som stiareal. 
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Svar fra kommunen: 
Vestkyststien er nu under renovering og forventes færdiggjort i løbet af efteråret 
2009. Men ikke med de hidtidige cykelvenlige materiale?  
Jvnf. etableringsaftale fra 1990 skal Vestkyststien fortsat skal vedligeholdes med 
stenmel/asfalt og ikke med groft grus. 
 
Der er her i juli måned fremsendt endnu en rykker med billeddokumentation. 
Der er ikke sket vedligehold de sidste 4 år – det er ikke professionelt. 
Flere steder har beplantningen bredt sig så meget at stien er flyttet ind på nabo-
grunden. 

 
Klipning af vejkanter i sommerhusområder er gennemgående et stort problem for 
både grundejerne – foreninger – servicefirmaerne. RKSK´s driftsafdeling vil for-
søge at lokalisere de pågældende grundejere. De vil få en påmindelse og samtidig 
et tilbud om hjælp. Hvis dette ikke hjælper, vil kanterne blive klippet for ejerens 
regning.  

 
1.4. Infomateriale 
 

Der er i år via TRYG-fonden udsendt en ny folder med baderåd til sommerhusejere 
med forslag om ophængning i husene. 
Der er samtidig opsat en række nye redningsposter med ca. 100 m´s afstand på ud-
valgte strækninger på klitten. 

 
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.  
Denne folder er nu opdateret og trykt i dansk og tysk udgave. 
 
Sammenslutningen og Kommunen har opfordret udlejningsbureauerne til at udle-
vere denne folder sammen med kontrakt. Desværre uden større held – svaret fra 
nogle bureauer var, at det gør de kun mod betaling! 
 
 

2. Kysten og klitten 
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Der har været afholdt klitsyn i foråret / sommeren. Der har i år været deltagelse af 
både kystdirektoratet – Skov- og Naturstyrelsen – den lokale klitfoged og Miljø-
center Ringkøbing. Mit lokale møde var en blandet oplevelse, hvor det drejede sig 
mest om hvilken myndighed, der havde kompetence over hvilket område. Det var 
der åbenbart ikke enighed om indbyrdes blandt myndighederne! 
Referater fra disse møde vil blive lagt Skov-og Naturstyrelsens web-side. 
 
Kystsikringsforsøg 
Den 11. oktober inviterede Kirksvejs Grundejerforening til foredrag på Fiskeriets 
Hus. Alle grundejerforeninger på Klitten var inviteret, ligesom der var en annonce 
i dagbladet om, at alle interesserede rundt om Ringkøbing Fjord var velkomne. 
Poul Jacobsen var foredragsholder. 
Der mødte ca. 30 personer til foredraget, og efterfølgende var der tur på stranden 
for at se resultaterne. En journalist fra RKSK Dagblad var til stede og lavede efter-
følgende en artikel. 
Den 17. marts var Jørn Aagaard til møde ved Kystdirektoratet i Lemvig sammen 
med Poul Jacobsen. Mødets formål var at finde en fælles holdning til drænrørene. 
Kystdirektoratets holdning er stadig, at rørene ikke virker! 
Den 2. juli var Poul Jacobsen og Jørn Aagaard til møde med transportministeren og 
hans embedsmænd, der var afsat 2 timer til mødet. Det handlede mest om Skallin-
gen, hvor Kystdirektoratet vil have rør på en strækning. 
Jørn Aagaard arbejder videre med var med ministeren. 
 

 
3. WEB-siden 

 
Der er udsendt en oversigt over web-sidens opbygning til alle foreninger. 
Under ”Nyt fra forretningsudvalget” vil alle de svar, vi fremsender og modtager 
fra myndighederne, blive lagt. Hængepartier – nyheder undervejs m.m. vil først 
blive fremlagt, når sagerne er afsluttet. 

 
Vi sender alle  information pr. mail til  foreningerne., men modtagelsen forudsætter 
at mail-adresser er korrekte og mailbokse ikke fyldte!!! 
Hvis man har problemer mailmodtagelse m.m. må man på forhånd kontakte forret-
ningsudvalget for en anden løsning. 
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Den nye kommunes måde at offentlige dagsordener og referater på giver stadig 
visse vanskeligheder med at videreformidle relevante oplysninger. Sagerne er stør-
re, end de var i Holmslands tid, og de ligger i pdf-format, der vanskeliggør kopie-
ring og klipning. Jeg håber, at de fleste af jer har mulighed for selv at gå ind på 
kommunens hjemmeside og læse relevante sager i deres helhed. 

 
 

 
 
4. Tyverier 

 
Der har også i det forløbne år været en stribe af indbrud i sommerhusområder i 
weekenden. Det ser ud til at man går efter kontanter, kameraer, pc-udstyr m.m. – 
typisk i huse, der lige har fået nye lejere og i flere tilfælde i en række nabohuse. Vi 
har endnu en gang bedt politiet i Ringkøbing foretage patruljering inde i vore om-
råder og ikke kun på Holmsland Klitvej og samtidig bedt Ringkøbing Skjern Kom-
mune bakke op om dette.  
 

5. Intern information 
 

Bestyrelsesansvar 
 Der har været spørgsmål fra enkelte foreninger om bestyrelsesansvar – jeg vil cite-

re uddrag af en artikel fra Parcelhusejernes Landsforening: 
 
Det kan dreje sig om arealforhold af fællesarealer – deklarationer eller lokalplan-
bestemmelser. 
Afhjælpning 
En bestyrelse kan, uanset hvordan man vender og drejer det, ikke sidde en sådan 
viden om et ulovligt forfald overhørig, uden at gøre noget ved det! Den ansvarlige 
bestyrelse bringer naturligvis dette forhold op på den førstkommende generalfor-
samling, for at få mandat og økonomi til at lovliggøre forholdet. En bestyrelse må 
på ingen måde stille et forslag, med henblik på permanent at opretholde en ulovlig 
tilstand. Ethvert tiltag med henblik på at opretholde en ulovlig tilstand vil være 
personligt ansvarspådragende 
Erstatningskrav 
Begrundelsen for, at opretholdelse af en ulovlig tilstand er ansvarspådragende er, 
at overskridelse af lovgivningen er strafsanktioneret. Det vil sige, at hvis man 
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overtræder en bestemmelse, så udløser det en straf. I dansk ret gælder det princip, 
at såfremt nogen ved deres dispositioner bevirker et økonomisk tab for andre per-
soner, så vil den tabslidende person kunne kræve erstatning, Og således er det na-
turligvis også være i forhold til ulovlige beslutninger truffet på generalforsamlin-
ger. 
 
 
 
 
Ulovlig erhvervsudlejning: 

 
Der har fra tid til anden været sager om erhvervsmæssig udlejning i et sommerhus-
område, jeg vil derfor beskrive mulighederne jvnf. lovgivningen iflg. oplysninger 
fra By og Land under Miljøministeriet. 
 
Eksempel på brev fra By og Land 
Lov om sommerhuse og campering m.v. – ejendommen xxxx, 6950 Ringkøbing  
Som tilsynsmyndighed efter sommerhusloven har By- og Landskabsstyrelsen af 
yyyy fået oplyst, at zzz-Aps ejer og udlejer sommerhuset XXXXX i Ringkøbing-
Skjern Kommune.  
Anmodning om oplysninger  
Styrelsen skal på den baggrund anmode selskabet om at oplyse, hvorledes ejen-
dommen anvendes. Hvis ejendommen udlejes, bedes selskabet redegøre for udlej-
ningen fra anskaffelsesdatoen i 2008 og frem til nu. Endvidere bedes det oplyst, 
hvilke indtægter selskabet i denne periode har haft ved udlejningen.  
Selskabet anmodes endvidere om at oplyse, om selskabet ejer og udlejer andre 
ejendomme til ferieformål og i givet fald oplyse de oppebårne indtægter fra denne 
udlejning.  
Oplysningerne bedes fremsendt snarest belejligt og inden den xxxxx.  
Det videre sagsforløb  
I en sag som denne vil By- og Landskabsstyrelsen normalt træffe afgørelse om, at 
udlejningen af ejendommen - hvis ejendommen udlejes - efter styrelsens vurdering 
er erhvervsmæssig, og at selskabet inden en nærmere fastsat dato skal bringe den 
erhvervsmæssige udlejning til ophør.  
Sker dette ikke, vil selskabet blive anmeldt til politiet for overtrædelse af sommer-
huslovens bestemmelser om erhvervsmæssig udlejning.  
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Møde med udlejningsbureauer: 
 
Forretningsudvalget har i juni måned inviteret sommerhusudlejerne til et møde 
hvor vi kunne drøfte samspillet mellem udlejning på klitten og afholdelse af ferie 
samme sted. 

 
Formålet med et sådant møde var et forsøg på at løse eventuelle uoverensstemmel-
ser mellem lejere og ejere – men også et forsøg på at højne kvaliteten – sikre at 
korrekt information distribueres optimalt til fælles bedste for alle parter. 

 

Hvordan informerer vi hinanden og vore lejere – hvad er mulighederne på klitten – 
hvad må man og hvad må man ikke? 

 
Disse ting skal som udgangspunkt sikre fastholdelsen af Holmsland Klit som et na-
tur- og sommerhusområde med en god kvalitet, så det fortsat er attraktivt for både 
ejere og lejere, og ikke mindst være en indtægtskilde for kommunen til gavn for 
både fastboende og fritidshusejerne. 

 
 

Hvordan får vi  information ud til lejere på en positiv måde? 
 

Som ansvarlig myndighed vedr. lokalplaner og hvad Teknik- og Miljøudvalget har 
bestemt mht., hvad der indskrives i de fremtidige lokalplaner og reglerne mht. til 
Naturbeskyttelsesloven deltog repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern´s kommunes 
planafdeling og Miljøcenter 
 
Kommunen gav i sit indlæg udtryk for, at sommerhusområderne fremtræder som 
naturområder og ikke som tivoli med forskellige forlystelsesmuligheder. 
Brandfælder af fældet træ i vores områder, vil blive nævnt i de nye lokalplaner. 
De tyske gæster, som kommer på ferie her, kommer ifølge en større undersøgelser 
primært her for at opleve naturen og nyde stilheden. 
Kommunen indskærpede almindelig anstændighed ved færdsel i naturen. 
Nye informationer med maksimale 10 oplysninger kunne være et mål for ny 
minimal information. 

 

Der var almindelig enighed om at de informationsposer, som i dag udleveres af 
bureauerne ikke bliver læst. De er for omfattende.  
Indeholdet er fra bureauer bestemt af, om man får betaling? 
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Indberetningspligt fra 2011 fra bureauer af indtægter fra sommerhusudlejning. 
 

Bureauerne har fortsat fokus på at området som et erhvervsområde med fokus på 
udlejning og turister? 

 
Der var enighed om at gentage mødet hvert år. 
 

 
6. Renovation  

 
Ringkøbing Skjern Kommune har i juni måned indkaldt til et møde om nye mulig-
heder for renovationsordning. Et møde i Ringkøbing og efterfølgende i Bork. 
Et meget dårligt timet placering af tidspunktet lige før man går på ferie og med 
meget kort varsel. 
Til mødet var der mødt omkring 300 sommerhusejere, og fra kommunen var mødt 
formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Ole Kamp, og lederen af affaldsplanlæg-
ningen, Yvonne Thagaard.  
 
Det blev en sønderlemmende kritik af planerne om 'molokker' til afløsning af den 
nuværende renovationsordning.�
 
Man fandt 'molokker' helt ubrugelige i et sommerhusområde, og til kommunens 
fremhævelse af alle de klager over den nuværende ordning, man modtager, var sva-
rene ret entydige, at kommunen bare kan stille krav til sommerhusejerne om skral-
despandenes antal, størrelse, placering og adgangsforhold mv. - og sørge for at 
håndhæve dem. Renovationsselskabet har modtaget ca. 4000 klager. Hvorfor har 
man ikke gjort noget ved disse! Er det udlejningshuse? I vort eget områder er der 
fremsendt 3 klager! 
 
Til et afsluttende spørgsmål om, hvorvidt man ønskede den nuværende ordning 
bevaret svarede et helt overvældende flertal ja, hvorefter udvalgsformanden fast-
slog, at intet endnu var afgjort, og at man ikke havde tradition for at trække noget 
ned over hovedet på borgerne. 
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Der er efterfølgende fremsendt nye forslag og som udgangspunkt er det nu et op-
læg til fastholdelse og smidiggørelse af den bestående ordning, men med mulighed 
for lokalt at vælge en anden løsning. 
 

 
7. Tømningsordning / Nedsivningsanlæg 

 
Enkelte grundejere har fået brev om for tunge dæksler på deres Septic-tanke og li-
geledes en opfordring til at påtænke ændring til nedsivningsanlæg. Dette er endnu 
ikke et lovkrav, så entreprenørerne er lidt for tidligt ude. Med hensyn til dæksler 
prøver vi at fremskaffe et attraktivt fælles tilbud. 

 
8. Energi 

 
Der har været en del opmærksomhed på at finde områder til vindmøller – på det 
seneste møde i Teknik og Miljø er der via lokalplan givet tilladelse til yderligere 
opførelser. Vil Holmsland Klit og Ringkøbing Fjord – området ved Stadil også bli-
ve et sådant område i fremtiden – jeg har stillet spørgsmålet til borgmesteren – jeg 
håber han kan give os et svar senere. 
 
 

AFSLUTNING 
 

Det er stadig vores opfattelse, at der er meget arbejde endnu, inden vi er på plads 
med den nye kommune. 
 
Formålet for Sammenslutningen: 
Fokus på området som et natur- og sommerhusområde til rekreation – ikke et er-
hvervsområde med fokus på indtjening og manglende respekt for sommerhusbebo-
ere, helårsbeboere og bevarelse af naturværdierne. 
De enkelte foreninger er ansvarlige for eget område og må fremsende kla-
ger/forespørgsler i eget navn (måske med kopi til Sammenslutningen) 
Fokus på medbestemmelse i området og ikke mindst beskatningen. 
Med de nye handelstal må der være grundlag for nedsættelse af grundværdierne, så 
også pensionisterne har råd til at betale grundskatterne – så husk at klage. 
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Sammenslutningen må ikke blive et udvalg, der bruger tiden på klager over små-
ting, men være fremsynet, visionær og sikre  et professionelt samarbejde mellem 
foreninger og myndigheder jvnf. vedtægter. 
 
 

 Tak til FU og jer alle for et godt samarbejde gennem året. 
 
 
 



����������	�
������������������	�	���������������������� 

C:\WORDDOC\Sammenslutningen\SU-møde 2010\Beretning-2010-2.doc 
 13 

 
 Indkomne spørgsmål – fremsendt til kommunen før mødet: 
 
 Årgab 76: 

Udkørsler til Klitvejen er meget dårlige særlig den nordlige ved Tingodden. Den er 
så smal at det giver problemer, holder der en og skal ud, så kan man ikke være der 
hvis man skal ind. Det giver problemer at man holder ude på Klitvej og spærrer, 
der er grøfter meget tæt på. 
 
Årgab 73: 
Volde – manglende besvarelser og reaktion fra myndighederne. Det har været nød-
vendigt at sende rykkere via borgmester og formanden for teknisk udvalg.  

 
 

Fra forretningsudvalget: 
 Harmonisering af hastigheder i sommerhusområderne jvnf. politiets anvisninger – 

max. 30 km – med deraf følgende ensartet skiltning 
 
Fri færdselsret i naturområder/sommerhusområder 
 
Plan for vindmøller på Holmsland Klit 
 
Kopi af byggetilladelser til de enkelte grundejerforeninger 
 
Generelt opstramning af myndighedsbehandling 
 
Vestkyststien 
 
Cyklesti nordpå 
 
Cyklesti over Baggers dæmning 
 
Volde / nedsivningsanlæg 
 
Oversigtsforhold i sommerhusområder (klipning - vedligehold - beplantning) 
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Svar på spørgsmål: 
 
Sagsreference: 2010081288A 
Hej Thue  
Tak for din mail, du får her mine bemærkninger til punkterne til årsmødet:  
 
Udkørsler til Klitvejen:  
Vi vil ved først givne lejlighed vurdere problemet ved udkørsel på Klitvejen.  
 
Problemer med volde:  
Vi har en del forskellig artede sager med/om volde i sommerhusområderne. Sager hører under forskellig lovgivning. 
Vi har administrativt besluttet at udarbejde en deltaljeret vejledning for hvordan volde fremadrettet kan/må etableres. 
I samme vejledning vil vi udførligt beskrive hvordan vi praktisk og pragmatisk håndterer de volde der allerede er 
etableret, nogle vil kunne accepteres, andre vil blive forlangt fjernet.  
Vi vil også udarbejde en "pixie" udgave af  vejledningen.  
For at sikre en hurtig udarbejdelse, har vi valgt at lade en ekstern rådgive udarbejde et udkast. Udkast og "pixie" ud-
gave vil selvfølgelig blive fremsendt til Jeres udtalelse.  
Claus Josefsen vil på årsmødet kunne fortælle mere om tiltaget.  
 
Hastighedsbegrænsning:  
Vi vil gerne, i en dialog med politiet og Jer, finde en ensartet skiltning. Som udgangspunkt vil der altid kunne god-
kendes en hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Udgifter til skilte på private fællesveje skal betales af de respektive 
grundejerforeninger eller ejerne.  
Sammenslutningen fremsender formel ansøgning fælles projekt for skiltning - hastighedsmåling 
m.m. 
 
Kopi af byggetilladelser:  
Vi er ved at undersøge om kopi af byggetilladelser kan fremsendes på en administrativ enkel måde. Resultatet af dette 
vil afgøre om det er muligt.  
 
Vestkyststien:  
Belægning: Belægningen på strækninger hvor stien løber i vejtracé vil fremover blive grus med stenstørrelse på 0/16 
mm. Mod nu 0/62. Dette vil også være med til at markere retning på stien. Ændringen udføres snarest muligt.  
 
Chikaner: Vi opsætter fodhegn hvor der er problemer. Vi starter i år, i erkendelse af at vi ikke kan nå hele vejen i år. 
Rest etableres inden højsæson 2011.  
 
Oversigtsforhold:  
Der er ingen regler der siger, at der automatisk er pålagt oversigtslinier ved kryds.  
Jeg har sendt mine kommentarer til spørgsmål til årsmødet i en anden mail.  
 
Den er sendt fra vores elektroniske dokumenthåndtering, som jeg ikke er helt dus med endnu, så jeg tror at mailen 
blev sendt uden hilsen..  
 
Jeg vil blot tilføje, at jeg ser frem til et godt og udbytterigt fremtidigt samarbejde med Sammenslutningen og hver en-
kelt grundejerforening.  
 
Jeg er som du sikker på at dialog, uanset om vi er enige eller ej, er den rigtige måde til at sikre fortsat udvikling.  
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Men lad os ringe sammen i næste uge.  
 
Venlig hilsen 
 
Kjeld M. Christensen 
Teknisk chef 
Direkte 99 74 10 63 
Mob 51 24 76 94 
E-post kjeld.christensen@rksk.dk 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Finderupsvej 9, 6900 Skjern 
Telefon 99 74 24 24 
Hjemmeside www.rksk.dk 
 
 
Nedsivningsanlæg: 
Det kan hermed bekræftes, at der ikke foreligger planer eller politikker, der foreskriver, at lovligt eksisterende kloak-
anlæg i sommerhusområderne på Holmsland klit skal ændres til anlæg, der lever op til nugældende lovgivning.  
 
Venlig hilsen 
 
Ivan Thesbjerg 
Faglig koordinator, vandløb og natur 
Miljø og Natur 
Tlf. direkte 9974 1403 
e-mail: ivan.thesbjerg@rksk.dk 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Tlf. 99 74 24 24 
Hjemmeside: www.rksk.dk 



Sammenslutningen af Sommergrundejerforeninger på Holmsland 
Klit 

regnsk2010.doc 

 
Formueopgørelse pr. 1. august 2010    
 
         
Formue pr. 1. august 2009 143.294,72 
 
Møder 17.702,50 
Avis/medlemskab                2.298,18 
Gaver 150,00 
Porto 326,35 
Tryk/IT 1.047,45 
Kørsel 4.867,80 
Netbank gebyr 126,00 
 
Renteindtægt  1.881,96 
Kontingent indbetaling   30.000,00 
 
 
Formue pr. 1. august 2010 148.658,40   
 
Balance 175.176,68 175.176,68 
 
idet formuen forefindes som 
 
 Kontantbeholdning 3,00 
 Nordea-bank 80.000,00 
              Nordea-bank            68.655,40  
 
  148.658,40  
 
 
 
 
Højbjerg, den 1. august 2010 
 
 
Geert Sønderskov Andersen 
Kasserer 
 
 Formueopgørelsen er gennemgået og 

fundet i orden. 
 
 Aarhus, den       /    - 2010 
 
 .......................................................... 
  (Klavs Klercke Rasmussen - revisor) 
          



Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på 
Holmsland Klit 

Budgetoplæg 2010 / 2011.doc 

 
Bestyrelsens oplæg til Budget 2010 / 2011 
         
 
UDGIFTER 
Møder 18.000,00 
Avis/kontingent 2.500,00 
Gaver 300,00 
Porto 500,00 
Tryk/IT (kopiering, SW, Web, hosting) 2.500,00 
Kørsel 4.900,00 
Netbank gebyr 150,00 
Projekter 2.500,00 
Driftsudgifter forretningsudvalg  3.000,00 
 
I alt 33.350,00 
 
 
INDTÆGTER 
Renteindtægt  2.000,00 
Kontingent indbetaling  32.500,00 
I alt  34.500,00 
 
Drifts resultat 2010 / 2011  150,00 
 
 
Formue pr. 1. august 2010 148.658,40 
Formue pr. 1. august 2011 148.808,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
Højbjerg, den 1. august 2010 
 
 
Geert Sønderskov Andersen 
Kasserer 
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Samarbejdsudvalgsmøde på Beach Bowl i Søndervig 
Lørdag den 28. august 2010  
Referant: Kjeld Bogetoft. 
 
 
Velkomst og kaffe 
 
Valg af dirigent 
Asger Nielsen blev valgt som dirigent. Han indskærpede vigtigheden af at forsamlingen holdt 
sig dagsordenen, da den var meget omfattende. 
 
 
Formandens beretning 
Beretningen var understøttet af indsamlet billedmateriale, som viser tydelige overtrædelser i 
forhold til gældende lokalplaner fra vores 
område og kommenteret af kasserer Geert Sønderskov Andersen. 
 
Forsamlingen godkender beretningen.  
 
Spørgsmål fra de fremmødte: 
Betænkelighed ved de nye lette plastdæksler blev nævnt. Børn ville i leg kunne løsne dem, 
med mulighed for ulykker.  
Arbejdstilsynet siger, at dækslerne ikke må veje mere end 40 kg. Der er tilsyneladende ikke 
helt klare retningslinjer for, hvorledes evt. udskiftning skal foregå. Sammenslutningen vil 
forsøge at indhente tilbud og efterfølgende lægge oplysningerne ud på hjemmesiden. 
Kommunen har endnu ikke orienteret grundejerne om de regler, som skal overholdes. 
 
Enighed om at man eventuelt vil inddrage juridisk assistance for at få løst klagepunkter bragt 
frem til kommunen:  
Vestkystsstien, renovation, volde i vejarealer m.m.  
Forsamlingen ønskede, at sammenslutningen retter henvendelse til kommunen for at få dem 
til at løse de tilbagevendende problemer med renovationen i vores område. 
 
Regnskab jævnfør punkt tre i dagsordenen ved kassereren G.S.A 
 
Bemærkninger til regnskabet: Netbank gebyr – hvorfor betale det? 
Der er forskellige gebyrer fra bank til bank. 
Regnskab godkendt. 
Ingen bemærkninger til budgettet. 
Kontingentet er forsat det samme som i år. 
 
Indkomne forslag. 
Foreningen Årgab 73 har ønsket svar fra kommunens folk, når man henvender sig til dem.  
 
Foreningen Årgab 76  
Vejudfletning på Holmsland Klitvej   



 

C:\WORDDOC\Sammenslutningen\SU-møde 2010\Referat-2010.doc 

 
Udkørsler til Klitvejen er meget dårlige særlig den nordlige ved Tingodden. Den er så smal at 
det giver problemer, holder der en og skal ud, så kan man ikke være der hvis man skal ind. 
Det giver problemer at man holder ude på Klitvej og spærrer, der er grøfter meget tæt på. 
 
Svar fra Kommunen:  
Vi vil ved først givne lejlighed vurdere problemet ved udkørsel på Klitvejen. 
 
 
Valg til bestyrelsen 
 Genvalg. 
Valg af revisor 
 Genvalg. 
 
 
Eventuelt: 
  
Utilfredsstillende kommunikation med kommunen. Herunder hurtig tilbagemelding, når en 
grundejerforening indberetter ulovligheder jvf. eksisterende lokalplaner. 
Hvorfor er der en difference i de udbetalte beløb, som kommunen opkræver og videresender 
til grundejerforeningerne? 
Kommunen påstår, at de har fået 4.000 klager i forbindelse med renovationen. Forsamlingen 
ønsker, at kommunen retter direkte henvendelse til grundejerne for at få klager belyst og løst. 
 
Bestyrelsesansvarsforsikring: 
I foreningernes vedtægter  skal der stå, at bestyrelsen har tegnet økonomisk ansvarsforsikring 
og at opmærksomheden henledes på de grænser for erstatning, som er nævnt i forsikringen. 
Eksempel på selskab der tegner bestyrelsesansvars forsikring: 
Nassau Forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø  
WWW..nassauforsikring.dk 
Direkte tlf. nr.  33 36 95 95. 
 
 
Hermed sluttede det første del af mødet. 



 

C:\WORDDOC\Sammenslutningen\SU-møde 2010\Referat-2010.doc 

 
 
Fællesmøde med kommunen: 
 
 
Kommunen er repræsenteret ved:  
Borgmester Iver Enevoldsen, formand for Teknik og miljø Ole Kamp, Plan, udvikling og 
kultur Claus Josefsen og Peder Ostersen. 
 
Borgmesteren orienterede generelt .  
Cykelstierne vil blive etableret i den udstrækning, som økonomien tillader det. Vi kan 
forvente, at skatten vil blive sat op. De mange kommuneplaner, som har skullet sættes 
sammen til én, har været meget resourcekrævende. 
Strategien med kystsikringer opretholdes i samarbejde med Kystdirektoratet. 
Badesikkerheden er i samarbejde med Trygfonden forbedret. Målet er at der for hver 200 m 
skal være opsat redningsposter. Flydetovet ved Torsminde skal evalueres. Sommeren har 
været uden ulykker ved Torsminde. Man overvejer, at oprette såkaldte superstrande, men har i 
den forbindelse betænkelighed ved de trafikale forhold. 
Erhvervsovervejelser om en søvej tværs over Ringkøbing Fjord. Udgift ca. 40 mill.. 
Sommerhusene ønsker man lejet mere ud i vinterhalvåret. Den 23. og 24. oktober afholdes på 
Beach Bowl et arrangement, hvor man vil orientere om yderligere isolering af husene for at 
optimere energiforbruget. 
Man vil forsøge at få sti numre til at passe sammen med redningsposterne. Har man 
eksempler på uoverensstemmelser bedes man om at orientere borgmesteren via mail til 
RKSK. 
Borgmesteren bader selv lige syd for Hvide Sande og har ikke følt at surferne er et problem 
for de badende. 
Baggers dæmning er på vej med cykelsti, der er allerede kommet nogle bevillinger, men 
nogle ting er knap nok på plads. 
Indenfor syv år skal alle højspændingskabler være lagt i jorden ifølge  Ole Kamp. 
  
Fra salen blev der gjort opmærksom på, at der flere steder på den nyanlagte cykelsti nord for 
Søndervig er gennemvokset af ukrudt. Iver Enevoldsen vil gerne tage problematikken op og 
imødeser gerne referatet her fra, så han kan tage fat på problematikken. 
Fra salen blev der efterlyst en hurtig tilbagemelding fra kommunen, når der blev indberettet 
sager om lovovertrædelser af gældende regler i lokalplaner. Kommunen er nød til at prioritere 
de arbejdsopgaver, som når ind til dem. Mails, som sendes til kommunen giver ikke anledning 
til at kommunen svarer. Forsamlingens ønske er, at der fra kommunens side strammes op på 
forretningsgangen ved fremsendelse af korrespondance. 
 
Billedserien blev fremvist for borgmesteren. Han gav udtryk for, at der var nogle områder og 
eksempler, som han var villig til at tage op med de rette folk i kommunens administration.  
Borgmesteren gav udtryk for som så ofte før ved tidligere lejligheder, at kommunen ikke ville 
drive opsøgende virksomhed for at sikre at gældende lokalplaner overholdes. 
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Efter frokost indlæg ved Claus Josefsen RKSK. 
Overrasket over, hvor mange sommerhuse der er i vores kommune. Nogle områder med og 
nogle uden lokalplaner. Naturen er efter hans opfattelse under pres – ikke mindst efter at han 
havde set det billedmateriale, som blev vist tidligere på mødet. Man ønsker fremadrettet bedre 
ensartede  planer for det rekreative område. Svært at få et fornuftigt samspil mellem naturen 
og de økonomiske interesser, som kommunen ønsker fremmet. De fremsatte planer går 
målrettet efter at sikre området mod volde, hegning ved tove og stakit. Man arbejder på at 
finde løsninger på, hvorledes de konstaterede uregelmæssigheder kan takles. Man vil forsøge, 
at tackle tingene med udgangspunkt i de eksisterende lokalplaner. Man overvejer at hyre en 
landskabsarkitekt (Vibeke Rønnow) til at vejlede med hensyn til udformning  og opretning af 
naturen efter allerede etablerede volde og miler. En folder skal ud til hele området, hvis det 
bliver den endelige beslutning. Han var ikke uimponeret af de mange billeder, som var blevet 
vist. Forretningsudvalget har åbenbart fundet en farbar vej i deres bestræbelser på at nå 
politikerne. Han udtrykte vilje til at finde løsninger på at håndtere de problemer, som allerede 
er opstået. Spørgsmålet om færdsel hen over sommerhusområdernes arealer kan det blive 
nødvendigt at skilte sig et stykke af vejen. Skiltene skal have et myndighedslogo (RKSK) for 
at have den ønskede effekt. 
Som en del af indholdet i nyt infomateriale ønsker man et afsnit om brandfælder. Der er 
efterhånden meget bevoksning omkring sommerhuse – og manglende beskæring – manglende 
fjernelse af afskåret materiale udgør stor brandfare. 
 
 
 
Efterfølgende debat. 
Formanden for Sammenslutningen tilbød, at være behjælpelig såvel arbejdsmæssig som 
økonomisk ved at få udarbejdet en folder med det formål, at vejlede sommerhusejerne i god 
byggeskik. 
Formand Ole Kamp gav udtryk for, at hvis man boede her i vores område måtte man indstille 
sig på, at her var naturen til rådighed for alle – til fri færdsel uden indhegning. Der skal kunne 
ligge en hugorm uden for ens dør, når står op fra sin middagssøvn. Det er Vestjylland – forstå 
det, hvis du vil være gæst herude/ovre. Kommer der en anmeldelse af ulovligheder, vil man 
tage sig af den lovede Ole Kamp. 
Kjeld Hansens nyetablerede vold omkring en parkeringsplads blev betegnet som tudegrim. 
Volden er ikke i sin udformning i overensstemmelse med kommunens regler. Man forventer, 
at den er midlertidig fra kommunes side. Han viste vilje til at få gjort noget ved den forkerte 
materialeanvendelse på Vestkyststien. Han vil følge op på sagen og stillede os i udsigt, at der 
ville ske noget her i efteråret. Man havde lært lektien fra de to afholdte renovationsmøder. 
Sommerhusfolkene ønsker, at bevare den gældende ordning, men må nok indstille sig på 
dyrere løsninger. 
 
Spørgsmål til Ole Kamp:  
Forsamlingen oplever, at sagsbehandlingen i RKSK oftest går meget langsom. De vil vi gøre 
noget ved det var svaret. 
Tivoli hører til i Søndervig. De andre store naturområder, skal vi forsøge at bevare. Vore 
bemærkninger lovede Ole Kamp at tage med hjem. Vi blev orienteret om, at man forsøger, at 
finde nogle områder, hvor det ferierende folk kan udfolde sig lidt mere vildt. Vi imødeser 
præsentationen af planen. Autocampere vil opleve, at der flere steder i vores kommune vil 
blive opkrævet et parkeringsgebyr på 20 � 
 
 
Vi siger tak for i dag – tak for kommunens repræsentation. 
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Forsamlingen fortsætter og evaluerer på oplysningerne fra kommunen: 
 
Forretningsudvalget formulerer et brev til kommunen, hvori der gøres rede for de 
forholdsregler, som er blevet drøftet  i dag.  
Det drejer sig om renovation – harmonisering af hastigheder i sommerhusområder samt 
målinger. 
 
  

 
Svar på nogle af spørgsmål, der var stillet kommunen før mødet. 
Til Kjeld Kristensen – Teknisk Chef. 
Udkørsler til Klitvejen:  
Vi vil ved først givne lejlighed vurdere problemet ved udkørsel på Klitvejen.  
Problemer med volde:  
Vi har en del forskellig artede sager med/om volde i sommerhusområderne. Sager hører under 
forskellig lovgivning. Vi har administrativt besluttet at udarbejde en deltaljeret vejledning for hvordan 
volde fremadrettet kan/må etableres. I samme vejledning vil vi udførligt beskrive hvordan vi praktisk 
og pragmatisk håndterer de volde der allerede er etableret, nogle vil kunne accepteres, andre vil blive 
forlangt fjernet.  
Vi vil også udarbejde en "pixie" udgave af  vejledningen.  
For at sikre en hurtig udarbejdelse, har vi valgt at lade en ekstern rådgive udarbejde et udkast. Udkast 
og "pixie" udgave vil selvfølgelig blive fremsendt til Jeres udtalelse.  
Claus Josefsen vil på årsmødet kunne fortælle mere om tiltaget.  
 
Hastighedsbegrænsning:  
Vi vil gerne, i en dialog med politiet og Jer, finde en ensartet skiltning. Som udgangspunkt vil der altid 
kunne godkendes en hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Udgifter til skilte på private fællesveje skal 
betales af de respektive grundejerforeninger eller ejerne.  
 
Kopi af byggetilladelser:  
Vi er ved at undersøge om kopi af byggetilladelser kan fremsendes på en administrativ enkel måde. 
Resultatet af dette vil afgøre om det er muligt.  
 
Vestkyststien:  
Belægning: Belægningen på strækninger hvor stien løber i vejtracé vil fremover blive grus med 
stenstørrelse på 0/16 mm. Mod nu 0/62. Dette vil også være med til at markere retning på stien. 
Ændringen udføres snarest muligt.  
 
Chikaner: Vi opsætter fodhegn hvor der er problemer. Vi starter i år, i erkendelse af at vi ikke kan nå 
hele vejen i år. Rest etableres inden højsæson 2011.  
 
Oversigtsforhold:  
Der er ingen regler der siger, at der automatisk er pålagt oversigtslinier ved kryds.  
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Svar på spørgsmål fremsendt til Ivan Thesbjerg vedr. færdsel og 
nedsivningsanlæg. 
 
Adgangsbestemmelser: Er stadig under behandling - jeg dog seriøs bange for, at der ikke findes en 
simpel løsning på problematikken - det kunne godt ende med at vi skal til at arbejde med 
vejvisning/skiltning, men jeg tør ikke sige noget bestemt endnu.  
 
Reklameskiltning i det åbne land: Kopi af dagsorden fra TMU - administrationen arbejder med at lave 
informationsmaterialer (det gamle fra amtet er vedhæftet) og politik/regulativ. Skal behandles politisk 
til vinter engang. 
 

 
Nedsivningsanlæg: Vi har besluttet at anvende de retningslinier omkring volde, som blev udarbejdet til 
lokalplanen ved Hjelmevej (vist nr. 272) - jeg mener du er bekendt med dem - som 
administrationsgrundlag generelt. Retningslinierne om udformning, afstande, højder m.v. vil 
fremadrettet blive stillet som vilkår i nedsivningstilladelserne.  
 
Det kan hermed bekræftes, at der ikke foreligger planer eller politikker, der foreskriver, at lovligt 
eksisterende kloakanlæg i sommerhusområderne på Holmsland klit skal ændres til anlæg, der lever op 
til nugældende lovgivning. 
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Evaluering af årsmøde 2010. 
 
 
 
Der var fast fodslag og opbakning til de synspunkter forretningsudvalget lagde frem, og 
der var overvældende enighed bag konklusionerne, som de fremgår af referatet. 
 
Herunder et resume af emner, der blev berørt: 
 
At grundejerforeningernes intentioner er at værne om Klitten som et unikt naturområde 
og søge at modvirke tivolisering og indslæb af indlandske islæt, der ikke naturligt har 
hjemme i klitlandskabet eller i floraen her. 
 
At kommunens økonomi tvinger byrådet til at øge beskatningen i 2011 - dette gælder alene 
personskatten, mens man fastholder grundskylden uændret, - en beslutning, der også tæller til 
fordel for sommerhusfolket 
 
At der er opbakning til den opstramning, der er forelagt af planafdelingen 
 
At der sættes fokus på kvalitetsbyggeri på Holmsland Klit. Sammenslutningen vil gerne 
involveres i udarbejdelse af informationsmateriale til udsendelse hurtigst muligt  
 
At borgmesteren fastholder, at kommunen med hensyn til overholdelse af love og regler ikke 
driver opsøgende virksomhed, og dermed ikke aktivt håndhæver lokalplanernes bestemmelser 
 
At formanden for teknik og miljø præciderede for holdninger, der var i god overensstemmelse 
med forsamlingens, men tilkendegav som borgmesteren, at man ikke vil gå ‘på jagt’ i 
området, men alene tage fat i de sager, man får en anmeldelse på 
 
At denne holdning fra kommunens side medfører et stigende antal ud- og tilbygninger, volde, 
hegn, belægninger og anlæg, materiale- og farvevalg mv., som er i klar modstrid med 
lokalplanernes bestemmelser, og det er forsamlingens opfattelse, at der i bygningsafdelingen 
kan spores en vis uvilje mod at føre tilsyn med og gribe ind i byggesagerne 
 
At mødet manglede deltagelse af bygningsafdelingen, hvorfor man desværre var afskåret fra 
at gå i en direkte dialog med embedsværket om disse forhold 
 
At kommunens opsplitning af administrationen i fire byer snarere synes at modvirke 
samarbejde afdelingerne imellem end indbyde til det, og ud over rationalet i at samle tingene i 
én by ser man helt bort fra den synergieffekt, en samlet administration ville indebære 
 
At man samrbejder med og bruger de resourcer der findes i grundejerforeningerne 
 
At kommunen gerne ser Holmsland Klit og turistindustrien som en god indtægtsgivende 
virksomhed, men at man viger tilbage for at investere tilsvarende i udvikling og vedligehold, 
der kan bevare denne virksomhed, og at man glemmer, at kernen i denne turistvirksomhed alt 
andet lige er en bevarelse af de naturværdier, som netop er unikke for Holmsland Klit 
 
At der ikke i Ringkøbing-Skjern Kommune synes at eksistere nogen praksis for god 
svarpolitik, - svar inden for en uge, og hvis sagen ikke kan afgøres inden for denne frist, må 
svaret indeholde en redegørelse for, hvad der herefter sker i sagen, og hvornår der kan 
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forventes en afgørelse - svar kan lade vente på sig i uger eller endda måneder - hvis der 
overhovedet svares 
 
At der i alle grundejerforeninger er en massiv modstand mod inførelse af ‘molokker’ til 
afløsning af den nuværende renovationsordning- og at kommunen kan afhjælpe eksisterende 
problemer med et direktiv, der pålægger ejere at indrette forholdene som krævet med 
tilstrækkelig sækkekapacitet, placering, udseende, adgangsforhold mv. 
 
At forsamlingen ønsker at se en specifikation af de påståede 4000 klager på 
renovationsområdet 
 
At kommunen efter mange henvendelser over flere år og tilsvarende mange tilsagn endnu 
mangler at leve op til forpligtelserne vedrørende vedligehold og pleje af Vestkyststien 
 
At der var enighed om, at forretningsudvalget om nødvendigt kunne inddrage juridisk 
assistance i bestræbelserne på at få løst de klagepunkter der udestår i forhold til kommunen 
 
At der ikke er fri færdselret over sommerhusgrunde, selv om der jvnf. lokalplaner ikke hegnes 
i skel 
 
At det blev bekræftet, at der ikke er planer om, at lovligt eksisterende kloakanlæg i 
sommerhusområderne på Holmsland klit skal ændres 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
F/ forretningsudvalget 
 
Thue Amstrup.Jørgensen 
Formand for Sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit 
Birkhøjen 52, 8382 Hinnerup  Tlf. nr. 23734760 
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Eksempler fra billedepræsentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manglende vedligehold 

Vestkyststien i forfald 

Volde/hegn? 

Indkørsel med naturmaterialer? 

Beklædning med plasticbrædder i strid med 
lokalplan 


