
 
 
 

SAMARBEJDSUDVALGSMØDE 
 

AFHOLDES 
 

LØRDAG D. 25. AUGUST 2012 KL. 9.00 
 

PÅ 
 

BEACH BOWL, SØNDERVIG. 
Dagsorden: 
09:00-09:30 Kaffe og rundstykker   
 
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 og Kystdirektoratet - fortsat 

 
Emner til diskussion med kommunen bedes meddelt forretningsudvalget senest fredag d. 10. august 
2012. 

 
Vel mødt. Vi håber, at alle foreninger møder op. 
Mødeberettiget er 2 personer fra hver af medlemsforeningerne.  
 
Tilmelding senest fredag d. 17. august 2012 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 Andersen 
  Forretningsudvalgsmedlem Jørn Ågaard 
  Begge modtager genvalg 
          
 6. Valg af revisor 
 7. Eventuelt 

 

 



 
 
 
Eksterne deltagere inviteret: 
 
 Iver Enevoldsen  Ringkøbing-Skjern Kommune 
 Jacob Bisgaard  Ringkøbing-Skjern Kommune Teknik og Forsyning 
 Kystdirektoratet 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Tidsplan

09:00‐09:30 Kaffe og rundstykker

09.30‐10.45 Udvalgsmøde
Dagsorden iflg. vedtægterne

11.00‐12.00 Møde med kommunens afdelinger
Fagleder Helene Helstrup Jensen
Fagleder Gunnar Frandsen
Formand for Teknik og Miljø Ole Kamp

12.00‐12.45 Frokost

Møde med kommunens afdelinger og 
Kystdirektoratet – fortsat
Holger Toxvig Kystdirektoratet
Borgmester Iver Enevoldsen



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

5. Valg til forretningsudvalget
På valg er:
Næstformand og kasserer Geert Andersen
Forretningsudvalgsmedlem Jørn Ågaard
Begge modtager genvalg

6. Valg af revisor
På valg er: Lars Fløe Nielsen – modtager genvalg

7. Eventuelt



De sager, vi i årets løb har haft fokus på:

1. Samarbejdet med Ringkøbing‐Skjern Kommune
Aktuelle sager

2. Kysten og klitterne
Klitsyn ‐ klitbeskyttelse ‐ kystsikring

3. Veje og stier ‐ tilstand, færdsel og hastigheder
Vestkyststien
Generelt vejvedligehold

4. Infomateriale
Anvendelsen af Inspirationsfolder

5. Intern information
Ulovlig erhvervsudlejning

6. Renovation
7. Tømningsordning / nedsivningsanlæg



Projekt Baggers Dæmning



Aftale mellem kommune og 
Sammenslutning fra 1975.



Sommerhushotel ‐ > 240 m2 – 18 – 24 sengepladser



Gode råd fra Inspirationsfolder



Kørefast indkørsel – er man orienteret om inspirationsfolder



Vil man have forbindelse ‐ hjælper 
hverken bønner eller vokslys! Byggeskader

Tilpasset vold



Vold i vejareal –
udlejningshus med fokus på
indtjening



Kunststofbeklædning/udformning/farve?

Reklameskilte



Nyt og godkendt byggemateriale?



De nye mindre køretøjer i 
sommerhusområderne



Fyrets Venner
Forening til bevaring af det originale 
drejelige lys.

Kontingent 100 kr.

www.lyngvigfyr.dk







Forening Navn Kontingent 
2011-12

Kontingent 
2012-13

Antal 
medlemmer

Skodbjerge Grundejerforening af 1990 E. Egtved Kasserer 500 550 25
Laust Diges Vejs Grundejerforening Ole Sørensen Kasserer 500 550 27
Sortebærdalen Syd Gunner Jørgensen Kasserer 500 550 31
Årgab 73 J.Gustafsson Kasserer 500 550 34

Bjerregaard Strand Tage Fasterholdt Kasserer 1000 1100 60
Sneppedalen Vagn Erik Andersen Kasserer 1000 1100 62
Mågedalen Palle Thomasen Kasserer 1000 1100 75
Foreningen Houvig 2003 Anne-Mette Larsen Kasserer 1000 1100 85
Strandgården Gurli Andersen Kasserer 1000 1100 98

Nygård Jytte Hansen Kasserer 1500 1650 120
Lyngvejen Poula Sørensen Kasserer 1500 1650 120
Havklit Kresten Toft Kasserer 1500 1650 88
Houvig Flemming Ejersen Kasserer 1500 1650 135
Haurvig Søren Hauberg 

Johannesen
Kasserer 1500 1650 146

Sivbjerg & Fyrmarken Nr. Lyngvig Jan Bøgested Kasserer 2000 2200 168
Søndre Klegod Grundejerforening Lars Schiødt Kasserer 2000 2200 189

Klegod Grundejerforening Hans Chr. Ravnborg Kasserer 2500 2750 216
Holmsborgvejen Svend Mehlsen Pedersen Kasserer 2500 2750 225
Hegnet Lars Held Pedersen Kasserer 2500 2750 260
Årgab af 1976 Karsten Ransby Nielsen Kasserer 2500 2750 275

Kirkvejs Grundejerforening Jørn Aagaard Kasserer 2500 2750 400



- Sommerhuse på 240 m2 eller større – eksempel fra Julanthavej.

- Generelle regler for skiltning områder dækket af lokalplaner og i åbent land.

- Færdiggørelse af Vestkyststien med fodhegn beskæring.

- Cykelsti over Baggers dæmning - krydsning af Holmsland Klitvej?

- Oprettelse af grundejerforeninger/vejlaug jvnf. lokalplanbestemmelser.

- Vejvedligeholdelsesaftaler

-Opfølgning af inspirationskatalog med et informationsmøde om lokale regler/muligheder for lokale    
håndværkere?

Fra Årgab 76
-Hvilke opgaver kan kommunen påtage for foreningen:
- vedligeholdelse af vej chikaner
- klipning af hyben og buske ved  stier til havet
- tilsyn af vores stiger til havet

Spørgsmål fremsendt til RKSK
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Referat 
 
Ad pkt. 1: 
 
Forretningsudvalget foreslog Asger Nielsen, Holmsborgvejens Grundejerforening som dirigent. 
 
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede, at indkaldelsen til samarbejdsudvalgsmødet var udsendt 
rettidig, og at forsamlingen var beslutningsdygtig i h t vedtægterne. 
 
Næstformanden foretog navneopråb. 
 
 
Ad pkt. 2: 
 
Forretningsudvalgets beretning blev fremlagt af formanden: 
 
Forretningsudvalget har i den forløbne periode afholdt 3 forretningsudvalgsmøder udover kommunika-
tion pr. telefon/mail, og har desuden deltaget i møder med kommunens afdelinger vedr. lokalplaner, 
vejvedligehold m.m. Der er afleveret høringssvar til kommunens lokalplaner.  
Der er af sammenslutningen rejst en række sager/problemer for forvaltningen. Disse sager har været 
ledsaget af billeddokumentation.  
Der har været afholdt møder vedrørende kystsikring med kommunen, regionen, folketingspolitikere, 
lokale erhverv og Kystdirektoratet. 

 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Forretningsudvalgets beretning 
3. Regnskab og fastsættelse af kontingent 
4. Indkomne forslag 
5. Valg til forretningsudvalget 

På valg er 
Næstformand og kasserer Geert Andersen 
Forretningsudvalgsmedlem Jørn Aagaard 

6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 
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Sammenslutningen har deltaget i generalforsamlinger for enkelte foreninger. 
Der har været fulgt op på den løbende debat om renovationen. 
 
Formanden henledte opmærksomheden på ejendomsvurderingen, der som bekendt er grundlaget for 
beskatningen. Der er generelt sket stigninger på ejendomsværdien – grundværdien er nedsat en smule. 
Vær opmærksom på om værdiansættelsen passer til handelsværdien. 
Der er hjælp at hente på web-siden www.ois.dk, hvor informationer om alle ejendomme findes. 
 
Orientere om sager/problemstillinger vi i forretningsudvalget har arbejdet med i det forløbne år 
 
Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Der er kommet ny chef for Plan – Teknik og Miljø, Jacob Bisgaard. 
 
Fysisk er der sket en omplacering af afdelinger, således er en stor del af de medarbejdere vi som grund-
ejere har kontakt med, nu er samlet i Tarm. Land, By og Kultur er organiseret i en række faggrupper. 
De interessante for os er: 
 
Byg og Miljø med fagleder Gunnar Frandsen 
 
Land og Vand med fagleder Ivan Thesbjerg 
 
Trafik, Vej og Havne med fagleder Helene Helstrup Jensen 
 
Affald med fagleder Yvonne Andersen 
 
Sammenslutningen får nu løbende orientering om nye byggesager. Denne information sender vi ud til 
alle formænd under sammenslutningen 
 
Borgmester Iver Enevoldsen kommer senere og fortæller bl.a. lidt mere generelt om projekter i kom-
munen. 
 
Veje og stier - tilstand, færdsel og hastigheder 
 
RKSK har fået tildelt midler til en cyklerute omkring Ringkøbing Fjord – bl.a. en ny cykelsti til Ring-
købing via Baggers Dæmning. Med den stadig øgede trafik på Holmland Klitvej må det anbefales, at 
der anlægges en tunnel for at sikre cyklister og gående. 
 
Der mangler også en cyklesti langs Holmland Klitvej syd for Hvide Sande. 
 
Vestkyststien er nu delvist renoveret med ny belægning – man mangler beskæring samt fodhegn ved 
chikaner. En renovering, der blev lovet færdiggjort inden turistsæsonen 2010 – efterfølgende 2011 – 
senest 2012 – nu måske 2013? Uprofessionelt og med manglende fokus.  

RKSK vil fortsætte med at tilbyde at vedligeholde veje i sommerhusområderne mod betaling.  
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Den ordning bliver nu også tilbudt andre områder end Holmsland Klit.  

Det er frivilligt, om en forening eller et vejlaug vil have vedligeholdelsen udført af RKSK, ligesom det 
er frivilligt, om man ønsker at RKSK skal foretage opkrævningen. Man kan frit vælge om man vil be-
nytte begge tilbud eller kun den ene af dem. 
 
Prisen for opkrævning er fortsat 40,- kr. pr grundejer uden mængderabat. 

Disse tilbud vil også være gældende for de områder, der i dag vedligeholdes af RKSK, selvom der ikke 
er en forening eller et vejlaug. 

 
Der er udsendt et eksempel på udbudsbetingelser for vejvedligeholdelse til samtlige foreninger og vej-
laug. Erfaringerne fra indhentede tilbud er, at man lige nu får højere kvalitet for et mindre beløb. Der er 
også mulighed for at medtage f eks støvdæmpning og beskæring af kanter i vedligeholdelsesaftalen. 
 

Iflg. flere lokalplaner skal der oprettes grundejerforeninger/vejlaug med tvunget medlemskab og ved-
tægter godkendt af kommunen. Dette er ikke sket, og vi har opfordret RKSK til at have fokus på dette. 
Dette havde også fokus på det første møde efter Sammenslutningens oprettelse i 1975. Et møde mellem 
Kr. Enevoldsen og formand Otto Heide Ottosen!  

Sammenslutningen har tilbudt at være behjælpelig med evt. oprettelse af vejlaug eller grundejerfore-
ning, således der ville kunne være kontaktpersoner for alle områder på klitten. Forretningsudvalget har 
besluttet at udarbejde et sæt ”standardvedtægter”. 

RKSK har udarbejdet kort over de områder, hvor der ikke er nogen forening eller vejlaug. 

 
Infomateriale 
 
Inspirationsfolderen, der er udarbejdet i et samarbejde med RKSK, er sendt ud til samtlige sommerhus-
ejere, håndværkere og udlejningsbureauer. Nogle af forslagene i folderen går videre end mange af lo-
kalplanerne. Sammenslutningen håber på, at den kan inspirere både ejere og håndværkere. Sammen-
slutningen har anbefalet RKSK at indkalde lokale håndværkere til en orientering om folderens indhold 
og begrundelserne herfor. Man oplever stadig entreprenører, der mod bedre viden, anlægger volde 
m.m. til skade for den enkelte grundejer og for alle andre. 
 
Kysten og klitten 
 
Der har ikke været afholdt klitsyn i foråret / sommeren 2012. Det er udskudt til eftersommeren uvist af 
hvilken årsag. 
 
Efter de mange storme i vinteren har Sammenslutningen deltaget i en besigtigelse af kysten sammen 
med repræsentanter fra folketinget, regionsrådet, RKSK og Kystdirektoratet. Nogle strækninger er me-
get hårdt ramt, andre har fået tilført store sandmængder. 
Lokale politikere har stort set kun den kommentar, ”at det er en statsopgave”. 
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Kystdirektoratets opgaver er beskyttelse af infrastrukturen. Det er forretningsudvalgets opfattelse at 
Kystdirektoratets opgaver er for smalt defineret og burde udvides til også at omfatte naturbeskyttelse. 
Det vil sige, at man ikke kun skal betragte kystsikring som en udgift til sikring af infrastrukturen, men i 
lige så høj grad som en investering i naturbeskyttelse, så man derved kan sikre at det fortsat er attrak-
tivt at eje sommerhuse på Holmslands Klit, ligesom det er vigtigt at kunne tiltrække turister og dermed 
sikre indtægter til hele området i årene fremover. 
 
En sådan ændring kræver en politisk beslutning. Forretningsudvalget vil prøve at få en dialog med re-
levante politikere. 
 
Der er for øjeblikket høring om kystnære vindmøller i en zone fra 4 til 12 km fra kysten. Hvide Sande 
er meget interesserede i et sådant projekt, bl. a fordi det vil kunne skabe flere arbejdspladser til Hvide 
Sande - også i vinterhalvåret. Forretningsudvalgets indstilling er, at det skal ske med nødvendig hen-
syntagen til naturen. Det er nok heller ikke alle, der finder det lige spændende, at sidde på stranden og 
se på vindmøller, der snurrer rundt. Derfor skal de langt til havs. 
 
Skulle det komme så vidt at projektet realiseres, kunne der være interessant om man vil tilbyde både 
lokale grundejere og sommerhusgrundejere mulighed for at deltage i investeringen. 
 
Et hjertesuk. Hvis en sådan omlægning af elforsyningen måtte blive besluttet, må der være basis for at 
nedgrave højspændingslinien fra Bagger Dæmning til Hvide Sande.  
 
I forbindelse med den igangværende udvidelse af havnen i Hvide Sande, er der fra Havnens side frem-
sat ønske om videreførelse af motorvejen fra Herning til Hvide Sande. Der har også været ønsker om 
evt. udvidelse af Holmsland Klitvej til en 3-sporet forbindelse. Det er forretningsudvalgets opfattelse, 
at de to forslag næppe vil nyde fremme. 
 
WEB-siden 
 
Vi sender alle informationerne pr. mail til foreningerne/vejlaugene, men modtagelsen forudsætter, at 
mail-adresser er korrekte, og mailboksene ikke er fyldte. 
 
Hvis man har problemer med mailmodtagelse m.m. må man på forhånd kontakte forretningsudvalget 
for en anden løsning. 
 
Husk at kikke i dagsordener fra Teknik- og Miljøudvalget efter sager. Foreningerne orienteres ikke 
altid!  
 
 
 
 
Tyverier 
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Der har også i det forløbne år været en stribe af indbrud i sommerhusområderne. Det sidste eksempel 
oplevede en sommerhusejer, der på et kontrolbesøg fandt et par personer i færd med at tage brusebad i 
hans hus. 
 
Ulovlig erhvervsudlejning: 
 
Der er nogle sager om erhvervsmæssig udlejning af meget store sommerhuse i sommerhusområderne. 
Disse er under behandling af Miljøcentret. I første omgang er der givet pålæg om ophør med udlejning 
– evt. følges det op med politianmeldelse.  
 
Et kreativt byggefirma er startet med bygning af huse på 200 – 300 m2 i sommerhusområderne. Vi un-
dersøger om dette ikke er erhvervsbyggeri. 
 
Renovation  
 
Ringkøbing Skjern Kommune har forlænget den nuværende ordning med den eksisterende renovatør. 
RKSK har oplyst, at der pågår forhandlinger med Varde Kommune om samarbejde. 
 
Tømningsordning / Nedsivningsanlæg 
 
Der er stadig lokale entreprenører, der markedsfører deres ydelser med henvisning til, at der iflg. 
RKSK på sigt skal kloakeres på klitten. Informationen er ikke korrekt og må henføres til begrebet 
”vildledende markedsføring”. RKSK er blevet bedt om at korrigere firmaets oplysninger. Men kommu-
nen har intet foretaget sig endnu. 
 
 
Afslutning 
 
Formålet for Sammenslutningen er, at fastholde fokus på området som et natur- og sommerhusområde 
med bevarelse af naturværdier til rekreation og ikke et erhvervsområde med fokus på indtjening og 
manglende respekt for sommerhusbeboere. 
 
De enkelte foreninger er ansvarlige for eget område og må fremsende klager/forespørgsler i eget navn 
(gerne med kopi til Sammenslutningen). 
 
Sammenslutningen må ikke blive et udvalg, der bruger tiden på klager over småting, men skal være 
fremsynet, visionær og sikre et professionelt samarbejde mellem foreningerne/vejlaugene og myndig-
heder jvnf vore vedtægterne. 
 
Hvis man har ønke/behov herfor kommer der gerne et forretningsudvalgsmedlem til jeres generalfor-
samling, eller når andre behov måtte forekomme. 
 
Tak til FU og jer alle for et godt samarbejde gennem året. 
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Debatten: 
 
Med udgangspunkt i formandens beretning blev bl. a følgende fremført: 
 
Informationsniveauet fra forretningsudvalget ud til medlemsforeningerne er rigtig godt. 
 
Medlemskab af en forening er ikke det samme som at deltage i vejvedligeholdelse. Vejvedligeholdelse 
er reguleret i ”Lov om private Fællesveje”. Kommunen er vejmyndighed og skal afholde vejsyn, så-
fremt der opstår situationer, hvor en eller flere grundejere ikke vil deltage i den nødvendige vejvedlige-
holdelse. 
 
Det var opfattelsen, at det er nødvendigt med en tunnel for krydsende færdsel over Holmsland Klitvej i 
forbindelse med den planlagte cykelsti over Bagges Dæmning. 
 
Det blev oplyst fra flere sider, at der ikke bliver ansat nye klitfogder. Man overvejer, at overlade dette 
arbejde til grundejerforeningerne. Sammenslutningen vil skrive til Miljøministeren herom. (Se senere 
under referatet fra mødet med kommunen.) 
 
Det blev oplyst, at landsforeningen af sommerhusgrundejere har skrevet en udmærket artikel om repa-
ration af veje. 
 
Citat: 
Ansvar og pligter for medlemmerne: 
 
Hvis et medlem i forbindelse med nybyggeri eller om og tilbygning gør brug af store lastvogne og tun-
ge entreprenørmaskiner eller lignende, der belaster vejen(e) eller rabatterne (fællesområder), så der 
opstår skader, er denne forpligtet til at sikre reetablering af vejene eller rabatterne, så de fremstår i 
samme tilstand som forud for skaden/-erne. 
 
Tilsvarende er gældende ifbm. entreprenørarbejde med el, it, tele mv. 
 
Havvindmølleproblematikken blev drøftet. Dette emne tages op igen, når kommunen kommer til det 
efterfølgende møde. 
 
Stier til havet. Det blev oplyst, at der nogle steder er udmærkede aftaler med klitfogden, om hvem der 
gør hvad. 
 
Har grundejerforeningen noget at gøre i forbindelse med skiltning i området? Nej, det har grundejer-
foreningen/vejlauget ikke noget at gøre med. Det er kommunen, der er den påtaleberettigede. 
 
Forretningsudvalgets beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 
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Ad pkt. 3: 
 
Kassereren fremlagde det revidere regnskab (der blev omdelt til deltagerne). 
 
Regnskabet blev godkendt. 
  
Budgettet for det kommende år blev fremlagt af kassereren. 
 
Budgettet for det kommende år blev godkendt incl. en kontingentforhøjelse på 10 %. 
 
Oversigten over de enkelte medlemsforeningers kontingent skal tjekkes med henblik på, at sikre over-
ensstemmelse mellem foreningens medlemstal og betalingen til Sammenslutningen. 
 
Der blev fremsat ønske om, at regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen. Det samme gælder for 
forslag til budget, idet foreningerne hermed har mulighed for at ”stemme det af” i bestyrelserne inden 
samarbejdsudvalgsmødet. 
 
Dette blev vedtaget. 
 
 
Ad pkt. 4: 
 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
 
 
Ad pkt. 5: 
 
Geert Andersen og Jørn Aagaard blev begge genvalgt for en 2-årig periode. 
 
 
Ad pkt. 6: 
 
Lars Fløe Nielsen, Lyngvejens Grundejerforening blev genvalgt for en 1-årig periode. 
 
 
 
 
Ad pkt. 7: 
 
Formanden orienterede om ”Lyngvig Fyrs Venner”. Foreningen blev stiftet den 11. august 2012 med 
det formål, at genskabe Lyngvig Fyrs oprindelige lys i stedet for det diodelys, der nu er etableret. 
Til ændring af de nu eksisterende forhold kræves penge til ombygning og formentlig penge til driften. 
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Mf-ere m fl. tænkes involveret i denne sag. Foreningerne bedes være behjælpelige med at sprede kend-
skabet til foreningen til de enkelte medlemmer, idet det er de enkelte medlemmer, der skal opfordres til 
at tegne et medlemskab af ”Lyngvig Fyrs Venner”. 
 
Samarbejdsudvalgsmødet blev afsluttet kl. 11.00 
 
Møde med  Ringkøbing-Skjern kommune. 
 
Forretningsudvalget havde forud for mødet sendt følgende emner til RSKS kommune som oplæg til 
drøftelse. 
 
 Harmonisering af hastigheder i sommerhusområderne jvnf. politiets anvisninger – max. 30 km –  
 med deraf følgende ensartet skiltning. 
 

 Kopi af byggetilladelser til de enkelte grundejerforeninger. 
 

 Huse større end 240 m2. 
 

 Skiltning i åbent land. 
 

 Generel opstramning af myndighedsbehandling. 
 

 Vestkyststien. 
 

 Cykelsti nordpå 
 

 Cykelsti over Baggers dæmning incl. tunnel under Holmsland Klitvej. 
 

 Cykelsti fra Hvide Sande mod syd. 
 
 Oprettelse af grundejerforeninger/vejlaug. 
 

 Volde / nedsivningsanlæg. 
 
 Projekt KRAFT 
 
 Kystnære havvindmøller 
 
Fra kommunen deltog: 
 
Borgmester Ivar Enevoldsen 
Udvalgsformand Ole Kamp 
Fagleder Helene Helstrup Jensen 
Fagleder Gunnar Frandsen 
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Følgende blev drøftet: 
 
Huse større end 240 m2. 
Lokalplanen i området giver grundstørrelser på 4000 m2 og opefter. Dvs at man må bygge huse på 240 
m2.  
 
Formanden spurgte, om der ikke kunne være tale om et ”sommerhushotel”, når der var 24 sengeplad-
ser. 
 
Ole Kamp svarede, at der skal være et differentieret udbud af fritidshuse. Politisk ser man ikke noget 
problem. 
 
Skiltning i åbent land. 
Kommunen oplyser, at man har ringet til udlejningsbureauerne om deres ulovlige anvendelse af rekla-
meskilte. De vil fremover være opmærksomme på problemet 
 
Ole Kamp oplyser, at hvis skiltene er opsat efter aftale med kommunen og har et officielt præg, så er de 
ok. 
 
Volde / nedsivningsanlæg. 
En dialog med håndværkere/entreprenører om indhold, fortolkning og implementering af inspirations-
brochuren er en nødvendighed. Kommunen vil tage dette op i samarbejde med Sammenslutningen evt. 
med arkitektfirmaet som ansvarlig for publikationen.. 
 
Ole Kamp oplyser, at kloakering  i sommerhusområder kan være på vej, specielt hvor der er tale om 
meget lavtliggende områder. 
 
Cykelsti over Baggers dæmning incl. tunnel under Holmsland Klitvej. 
Ole Kamp vil ikke love noget mht. hvordan cykelstien bliver sammenflettet med Holmsland Klitvej. 
Kommunen ser meget på hvorledes midlerne til cykelstier bliver prioriteret bedst mulig for hele kom-
munen. 
 
 
 
 
Opkrævning for vedligeholdelse af veje og stier 
  
Ringkøbing-Skjern Kommunes svar er fremsendt efterfølgende: 
 
Vejene i sommerhusområderne er private fællesveje og er reguleret igennem lov om private fællesveje. 
Loven indeholder ganske veldefinerede regler og retningslinier for grundejernes vedligehold af private 
fællesveje. Sommerhusområderne i Ringkøbing-Skjern kommune administreres efter lovens afsnit III, 
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der omhandler byområder. Udgangspunktet er her, at det er de vejberettigede selv, der skal sørge for 
at foretage et vedligehold af vejen, så dens stand bliver ".god og forsvarlig i forhold til færdselens art 
og omfang", som loven beskriver det.  
 
Kommunen opfordrer derfor til, at grundejerne indleder et samarbejde i enten et vejlaug eller en 
grundejerforening for i fællesskab i de enkelte sommerhusområder at løfte vedligeholdelsesopgaven. 
Dette bygger dog på en 100 % frivillig aftale grundejerne imellem, kommunen har, som udgangspunkt, 
ingen parter i vejenes fremtidige vedligehold.  
 
Det er således i princippet op til hver enkelt grundejer at foretage vedligeholdet af sin del af vejen. 
Kommunen har ikke direkte mulighed for at pålægge en grundejer at deltage i et fælles vedligehold. 
Der kan dog, hvis vejen vurderes ikke at være i den førnævnte "gode og forsvarlige stand" rekvireres 
et vejsyn. På vejsynet kan kommunen tage stilling til et aktuelt vedligeholdelsesarbejde, der kan bringe 
vejen op i en standard der er "god og forsvarlig", samt foretage en udgiftsfordeling imellem de vejbe-
rettigede både med hensyn til det forestående vedligehold, men også i forhold til det fremtidige vedli-
gehold. Kommunen har dog stadig ikke mulighed for at tvinge de vedligeholdelsesforpligtigede med i 
en efterfølgende fælles ordning. Der skal gå mindst 2 år imellem, at der afholdes vejsyn.  
 
Kommunen kan i princippet, hvis der rejses ønske om det fra 2/3 af de vedligeholdelsesforpligtigede, 
påtvinge den sidste 1/3 at medvirke i en fælles vedligeholdelsesordning, der varetages helt eller delvist 
af kommunen. Der er dog efterfølgende et krav, at kommunen skal kunne dokumentere, at der vælges 
den billigst mulige vedligeholdelsesløsning.  
 
Det er dog netop disse aftaler kommunen har opsagt fra d. 01.01.2012, og det vil kræve en politisk 
beslutning at genindføre muligheden.  
Det skal også nævnes, at kommunen i denne forbindelse har mulighed for, jf. Lov om private Fællesve-
je, at opkræve et administrationstillæg på op til 9 % af de samlede omkostninger, samt omkostninger i 
forbindelse med sagkyndig bistand.  
 
Det bedste vil derfor være vigtigt, at få så mange med i et vejlauget som muligt, evt. ved at sørge for at 
medlemmerne i grundejerforeningen via kontingentet automatisk bliver medlemmer af vejlauget - det 
kræver selvfølgelig, at bestyrelsen har kompetence til at bestemme dette, alternativt skal det tages op 
på en generalforsamling.  
 
 
Ved oprettelse af vejlaug kan kommunen tilbyde hjælp til udsendelse af første brev til grundejerne 
samt evt. at deltage ved det første møde. Kommunen kan desuden hjælpe med at opkræve beløb til ved-
ligeholdelsen for foreninger og vejlaug – dog uden debitorsikring. 
 
Chikaner 
 
Grundejerforeninger kan ansøge kommunen og politiet om tilladelse til at etablere chikaner. 
 
Andre forhold 
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Borgmesteren omtalte følgende: 
 
Lyset i Nr. Lyngvig fyr – der arbejdes lokalt med at finde løsninger. 
 
Budgettet for 2013 er på plads. Der er ca. 30 mio kr. indenfor ”teknik og miljø” til investeringer. 
 
Klitfogeder.  
 
Her oplyste borgmesteren, at disse ikke generelt var under udfasning. Nogen steder er det skovarbejde-
re, der har overtaget, men ellers ikke. Naturstyrelsen har fortsat ansvaret for opgaverne, herunder sand-
flugtsbekæmpelsen. Denne er jo så reduceret en del i forhold til tidligere. 
 
KRAFT er et Oplevelses- og Videncenter, der tænkes placeret i Ringkøbing. Man skal her arbejde 
med ”sol, vind, vand og jord”. Der er givet tilsagn om 12 mio. kr. fra Regionen. Det samlede projekt er 
på 250 mio. kr. De 50 mio. kr. kommer fra salg af kommunens EL-aktier. 
 
Hvide Sande Havn er blevet udvidet. Der er/skal bruges i alt 130 mio. kr., hvoraf en del af beløbet 
kommer fra EU. Hvide Sande Havn har lånt 75 mio. kr. til projektet. Hvide Sande Havn får herefter en 
vanddybde på 6 m mod de nuværende 4,5 m. Man forventer, at kunne få gods ind og ud af havnen.  
 
Der er opstillet 3 vindmøller. Indtjeningen herfra forventes at kunne betale for renter og afdrag på lå-
net. 
 
Kystnære vindmøller. 
 
Projektet om mulig placering af kystnære havvindmøller er i høring. Borgmesteren orienterede kort om 
projektet. Der kan placeres mellem 30 og 70 havvindmøller i havområdet mellem Hvide Sande og Søn-
dervig – alt efter størrelse. Der kan i alt placeres møller svarende til 200MW. 
 
Havvindmøller kan placeres mellem 4 og 12 km fra kysten. 
 
Spørgsmålet gav anledning til en livlig debat, som mundede ud i, 
-at ingen ønsker havvindmøller ud for deres grundejerforening 
-at man godt ved, at man ud fra en klimabetragtning burde se positivt på placeringen 
-at  man under alle omstændigheder ønsker havvindmøller så langt til havs som muligt 
-at  havvindmøller placeret så langt til havs, at man ikke – eller næsten ikke – kan se dem, 
      ikke mere kan kaldes kystnære  
-at  de fastboende ikke ønsker at bo i ”muserum”, men ønsker at leve et aktivt liv i området med den 
      udvikling som samfundet omkring har 
-at eksisterende højspændingsledninger mellem Søndervig og Hvide Sande lægges i jorden 
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Hvis disse synspunkter skal sammenfattes i en holdning, må den være, ”at vi som sommerhusgrundeje-
re egoistisk set ikke vil have havvindmøller i vores område, men vi vil gerne have indflydelse på place-
ringen, hvis andre alligevel bestemmer at de kommer. 
 
 
 
Møde med Kystdirektoratet 
 
I mødet deltog Holger Toxvig, Kystdirektoratet. 
 
Holger Toksvig indledte med at orientere forsamlingen om, at stormen i 1981 satte fokus på, at man 
måtte gøre noget ved kystsikringen. 
 
Der arbejdes med 5-årige aftaler hvis formål er 
 
-at standse tilbagerykningen af infrastrukturen 
-at hindre oversvømmelser (højvandsbeskyttelse) 
 
Der blev præsenteret en oversigt, der viste hvordan man formoder, at kysten ville se ud, hvis man ikke 
havde gjort noget. 
 
Der blev derefter vist en oversigt over status (man har her arbejdet med de svageste strækninger først) 
 
De forskellige metoder, der anvendes af Kystdirektoratet, blev gennemgået. 
 
Der pumpes p t ca. 3 mio. m3 sand ind for sandfodring hvert år. Til sammenligning blev det nævnt, at 
man i Holland pumper ca. 20 mio. m3 ind hvert år. 
 
Målet er at kysttilbagetrækningen skal standses. Det har ikke været muligt, at opnå denne målsætning 
gennem de seneste år. Der anvendes p t ca. 94 mio. kr. årlig, hvoraf kommunerne betale den ca. 10 mio. 
kr. 
 
Ved Krogen og Krylen er klitbredden ca. 40m, som svarer til Kystdirektoratets egen mindstemål for 
bredden for klitten. Der skal her pumpes ca. 150 m3 sand ind på løbende meter. 
 
 
Fremtiden. 
 
Der er fodret for lidt i de seneste år. Derfor arbejdes der med forslag om at øge mængden. Dette vil 
koste ca. 120 mio. kr. hvert år de næste 5 år fra og med 2013. Hvis arbejdet skal gøres helt godt med 
større sandmængde til følge, så vil det koste ca. 150 mio. kr. pr år. 
 
Formanden spurgte om man kunne få mere for pengene ved at anvende andre metoder end dem man 
anvender i dag. Kystdirektoratet svarede, at man anvendte den metode man fandt bedst egnet, ud fra 
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den økonomi man havde, samt de erfaringer man kendte til fra andre steder i verden med tilsvarende 
situationer. 
 
Rørforsøgene blev herefter drøftet. 
 
Det blev konkluderet, at der manglede et tilstrækkeligt samarbejde mellem ”skovfolkene” og kystdirek-
toratet. 
 
Der vil i efteråret 2012 komme en statusrapport omkring den omtalte problemstilling. 
 
 
Mødet blev hævet kl. 15.30. 
 
 
 
 
Referat: 
 
Preben Greibe 
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