
 

 

 

ÅRSMØDE 
 

AFHOLDES 
 

LØRDAG D. 30. AUGUST 2014 KL. 9.00 

på 

Holmsland Kulturhus, Kloster. 

Dagens program 

 

09.00-09.30 Kaffe og rundstykker    

09.30- Årsmøde 

 Dagsorden iflg. vedtægterne 

11.30-12.30 Møde med Ringkøbing-Skjern Kommune 

 Borgmester Iver Enevoldsen 

 Evt. embedsmænd 

 

12.30-13.15 Frokost 

 

13.15-14.30 Fortsat møde 

 

 

Emner til diskussion med kommunen bedes meddelt forretningsudvalget senest d. 12. august 2014. 

 

Vel Mødt. Vi håber, at alle foreninger møder op. 

Mødeberettiget er max. 2 personer fra hver af medlemsforeningerne.  

 

Tilmelding senest fredag d. 15. august 2014 kl. 18.00 

Til Geert Andersen, Skåde Højgårdsvej 54, 8270 Højbjerg - tlf. 86 27 11 71 

Email: ningsa@os.dk 

 

DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET 

 

09.30-11.15 Årsmøde 

 Dagsorden iflg. vedtægterne 

 

 1.   Valg af dirigent 

 2.   Forretningsudvalgets beretning v/formanden 

 3.   Regnskab og fastsættelse af kontingent 

 4.   Indkomne forslag 

    (skal fremsendes til formanden senest 8 dage før mødet) 

 4a. Forslag fra forretningsudvalget 

      Forslag til nye vedtægter (opdatering af gældende) 

 5.   Valg til forretningsudvalget 

    På valg er: 

    Geert Sønderskov Andersen 

    Nyt Forretningsudvalgsmedlem  

          

 6.  Valg af revisor 

 7.  Eventuelt 
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Referat fra årsmøde, den 30. august 2014. 

 
 

                                                                                                                                   
 
 
 

Indledning. 
Indledningsvis blev der foretaget registrering af de (ud: hvilke) medlemmer, der var mødt op. 
 
Formanden bød herefter velkommen til forsamlingen og udtrykte forhåbning om et godt møde. 
 
Ad pkt. 1. Valg af dirigent. 
Steen Jørgensen fra Holmsborgvejens Grundejerforening blev foreslået – og valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og konkluderede, at årsmødet var lovligt indvarslet i henhold til ved-
tægterne og dermed beslutningsdygtigt. 
 
Ad pkt. 2. Forretningsudvalgets beretning. 
 
Ordet blev herefter givet til formanden, der aflagde forretningsudvalgets beretning: 
 
Forretningsudvalgets arbejde er for perioden august 2013 – april 2014 beskrevet i et notat, der 
tidligere er fremsendt pr. mail til medlemmerne, og derfor i det følgende kun vil blive omtalt sum-
marisk. 
 

 
 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Forretningsudvalgets beretning v/formanden 
3. Regnskab og fastsættelse af kontingent 
4. Indkomne forslag 

4.a Forslag fra forretningsudvalget til nye vedtægter for sammen-
slutningen 

5. Valg til forretningsudvalget 
På valg er: 
Geert Sønderskov Andersen 
Nyt forretningsudvalgsmedlem 

6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 

 
 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
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Forretningsudvalget har i den forløbne periode afholdt syv forretningsudvalgsmøder udover kom-
munikation pr. telefon/mail samt møder med forskellige myndigheder – en række aktiviteter, der 
har været ganske tidskrævende.  
 
Afgang af foreninger. 
Kirkvejens Grundejerforening har i oktober 2013 meldt sig ud af Sammenslutningen, fordi Sam-
menslutningen efter den pågældende forenings opfattelse ikke er interesserede i en ensidig op-
bakning til kystsikring, baseret på Poul Jacobsens trykudligningsmetode. 
 
På Kirkvejs Grundejerforenings generalforsamling i februar 2014 har formanden i sin beretning helt 
uforståeligt motiveret udmeldelsen med nogle forhold i Sammenslutningens forretningsudvalg og i 
arbejdet der, som ganske enkelt må karakteriseres som usande og groft forvrængede. På den på-
gældende forenings  web-side reklamerer man dog stadig med projekter, der er igangsat af Sam-
menslutningen. 
 
Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ønskerne til vækst i turisme/feriemuligheder og erhvervslivets behov har været i fokus hos RKSK. 
Sammenslutningens ønske har været at indgå i en fælles udvikling, hvor hensynet til naturværdier-
ne og området som rekreativt område prioriteres højt, og derfor forventer Sammenslutningen at 
blive hørt, selvom vi ingen formel myndighed har.  
 
Sommerhusejerne medvirker til omkring 100 mill. til kommunekassen i direkte indtægter og måske 
2-400 mill. i turistindtægter. 
 
De efterfølgende punkter belyser denne problemstilling. 

 
Kystnære havvindmøller. 
I foråret 2012 blev der af Folketinget udpeget 16 områder, som hver især kunne danne grundlag 
for en havvindmøllepark – betingelsen var, at der skulle være lokal opbakning. 
 
Notatet, der skulle danne grundlag for en indstilling fra kommunerne, blev sendt til kommunerne og 
andre landsdækkende organisationer – f.eks. Danmarks Naturfredningsforening. Dette notat blev 
ikke videreformidlet til lokale grundejerforeninger i Ringkøbing- Skjern Kommune. Her blev der på 
sidste årsmøde givet en kort orientering af RKSK. Der har været en høringsrunde for specielt be-
rørte grundejere i januar 2014.  
 
Vi har i efterfølgende svar til Naturstyrelsen tilkendegivet vore synspunkter, der naturligvis tager 
udgangspunkt i sommerhusgrundejernes interesser, men samtidig udtrykker forståelse for kom-
munens ønsker. Vore ønsker var og er en evt. placering så langt til havs som muligt (ca. 20 km).  

 
Vi afventer nu en VVM-redegørelse. 

 
Som en bibemærkning kan nævnes, at i en sag ved Stauning om opsætning af testvindmøller, er 
den lokale grundejerforening heller ikke blevet orienteret/hørt. Disse testvindmøller skal i øvrigt 
produceres i Spanien eller England. 

 
Kystsikring. 
Sammenslutningen har opfordret RKSK til en fælles indstilling til øget kystsikring også med fokus 
på bevarelse af naturværdier. Det har RKSK ikke ønsket, da man opfatter det som en statsopgave. 
Sammenslutningen har derfor haft foretræde for Folketingets transportudvalg og redegjort for vore 
bekymringer og ønsker. 
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FU har den 14. april 2014 afholdt et møde med direktør Poul Jacobsen, SIC, der har stået for 'rør-
forsøgene' på stranden. Han informerede om sin vurdering af kystens tilstand, og de muligheder 
han ser for at sikre kysten. Hans tolkning af kystdirektoratets tal, herunder budgetter og opmålin-
ger, vil han nu forelægge Rigsrevisionen. Efterfølgende har FU, også den 14. april 2014, sammen 
med Kystdirektoratet foretaget en besigtigelse af kysten i et område syd for Søndervig, med hen-
blik på at foretage en vurdering af stormenes indvirkning de sidste år.  
 
Kystdirektoratets målsætning er en sikring af infrastrukturen. Sammenslutningen har fremført, at 
målsætningen bør udvides til også at omfatte en sikring af områdets naturmæssige kvaliteter til 
glæde også for blandt andet turismen. 
 
Grønt Råd. 
I februar 2007 besluttede RKSK at oprette et Grønt Råd, som man samtidig inviterede en række 
foreninger/institutioner til at deltage i. Formålet med Grønt Råd er, at det skal være med til at drøf-
te, rådgive, koordinere og formidle natur- og miljøprojekter, friluftsliv, natur- og miljøformidling, og 
således medvirke i udarbejdelse af natur- og miljøforvaltningsprojekter i kommunen. For at sikre et 
konstruktivt forum for drøftelserne, er rådet sammensat med repræsentanter fra foreninger, som 
dækker forskellige interesseområder i kommunen.  
 
Sammenslutningen har fundet det naturligt at deltage i Det grønne Råd, og har derfor søgt opta-
gelse. 
 
Teknik- og Miljøudvalget har meddelt afslag på denne anmodning med den begrundelse, at inte-
resseområderne er fuldt dækket ind af de organisationer, der allerede har plads i rådet. Begrundel-
sen forekommer temmelig tyndbenet, idet det specielle klitområde mellem fjord og hav slet ikke er 
specielt dækket af de deltagende organisationer. Nogle af de deltagende organisationerne har kun 
en lille håndfuld medlemmer mod Sammenslutningens over 3000 medlemmer. Besynderligt, når 
Sammenslutningen har været igangsætter for en række projekter med fokus på natur og kvalitet i 
sommerhusområdet.  

 
Veje og stier - tilstand, færdsel og hastigheder. 
Vestkyststien er nu delvist renoveret med ny belægning – og på opfordring af en tysk cyklistorgani-
sation har man valgt at nedlægge chikaner samt forbudsskilte mod knallerter og heste. En beslut-
ning man nu må revurdere, da det ikke virker. De nye pullerter væltes, og de er ikke opsat i et til-
strækkeligt antal. Der er nu bilkørsel nogle steder på stien. Man mangler stadig beskæring. Man 
har nu i august måned sat yderligere pullerter op, men forbudsskiltene mangler stadig. 

 
Baggers Dæmning – cykleruten over fjorden - skulle have været færdig i 2013. Nu er projekterin-
gen tilendebragt. Desværre har man glemt, at der er højspændingsledninger, der hindrer opførel-
sen af broen. RKSK har herefter forsøgt at få el-selskabet RAH til at jordlægge ledningerne på 
forbrugernes regning.  

 
Infomateriale. 
Der er udarbejdet en ny folder vedrørende færdsel med hunde i Naturen. Folderen er både på 
dansk og tysk og bør forefindes i alle fritidshuse til både danske ejeres og tyske gæsters behageli-
ge efterlevelse. . Ekstra eksemplarer kan hentes hos RKSK. Ganske kort er beskeden: hund i snor 
- lort i pose - pose i skraldespand. I øvrigt er bøden for en hund uden snor ret betragtelig - 2000 
kroner! 

 
RKSK har efter opfordring på sidste årsmøde nu sendt udlejningsfirmaerne en orientering om re-
klameskilte med anbefaling om fjernelse. Der vil kunne accepteres et reklameskilt i max. A5-
størrelse på postkasser. Det ser ikke ud til at have større effekt. Sammenslutningen savner opfølg-
ning fra RKSK. 
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Klitsyn. 
Oxbøl Skovdistrikt afholder nu kun klitsyn efter behov. Man har givet tilsagn om lokalt klitsyn efter 
ønske i de enkelte foreninger. 

 
Websiden. 
Sammenslutningen sender alle informationer pr. mail til foreningerne, men modtagelsen forudsæt-
ter at mail-adresser er korrekte og mailbokse ikke fyldte. 

 
Hvis man har problemer med mailmodtagelse m.m., må man på forhånd kontakte forretningsud-
valget for at aftale en anden løsning. Husk, det er den enkelte forenings eget ansvar! 
 
Husk at kikke i dagsordener fra Teknik- og Miljøudvalget efter sager. Foreningerne orienteres ikke 
altid om alt. Tilmeld jer RKSK´s mailservice for referater, høringer m.m. 
 
Lokalplaner/deklarationer. 

 
Lokalplan ved Mettes Bjerg. (Foreningen Årgab 76)  
Fra kommunens side var der lagt op til et forslag om en lokalplan, der ville muliggøre udstykning af 
sommerhusgrunde ved ”Mettes Bjerg”, hvilket ville være imodstrid med en gammel aftale om et 
fællesareal, et parkeringsområde og offentlig adgang til Vesterhavet.  
 
Sammenslutningen har gjort indsigelse mod dette forslag, da det er Sammenslutningens opfattel-
se, at et sådant lokalplanforslag har principiel betydning for hele Holmsland Klit.  
 
Daværende Holmsland Kommune har tidligere sagt nej til yderligere udstykning af sommerhuse i 
området ved Mettes Bjerg, med den begrundelse, at man ville skabe et rekreativt område med 
nogle åndehuller til endagsturister i det tæt bebyggede område og omkring p-pladsen. Hvis kom-
munen vil give tilladelse til denne udstykning, må FU opfatte det sådan, at man ikke kan vide sig 
sikker på, at en lokalplan holder. RKSK har senere erkendt, at der foreligger tidligere aftaler, der 
ikke umiddelbart kan tilsidesættes, hvorfor sagen er taget op til revurdering og fornyet behandling. 
Efterfølgende har ejeren af det påtænkte udstykningsområde opgivet sagen. 
 
Lyngvig fyr – en sag uden for Sammenslutningen. 
Efter krav fra Arbejdstilsynet blev de gamle kviksølvlejer på Lyngvig Fyr fjernet, og det fejende lys 
derefter erstattet af et simpelt, koldt blinklys. Det var aldeles ikke noget, der passede hverken den 
lokale befolkning eller sommerhusfolket, og på den baggrund fødtes støtteforeningen Lyngvig Fyrs 
Venner, hvor også FU's formand har været med, og hvis klare formål var, at få det fejende lys til-
bage. Dette er nu lykkedes, og lyset fejer nu igen over Klitten, som det har gjort i 100 år tilforn. 

 
Ringkøbing-Skjern Forsyning. 
Ved valg til bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Forsyning lykkedes det at få sammenslutningens 
formand, Thue Amstrup-Jørgensen, indvalgt med suveræne 237 stemmer. Dette var selvfølgelig 
kun muligt i kraft af grundejerforeningernes medlemmer, der har støttet Thues kandidatur, en støtte 
der nu betyder, at fritidshusejerne, der udgør en virkelig stor gruppe aftagere, også er repræsente-
ret i forsyningens bestyrelse. 

 
RAHNet. 
Tilsvarende har vi søgt at få Geert Andersen fra FU indvalgt i bestyrelsen i RAHNet. Her er regler-
ne og proceduren for valg, at man skal møde op på generalforsamlingen for at kunne afgive stem-
me. Det synes udemokratisk, da mange sommerhusejere ikke har en reel mulighed for at få indfly-
delse. Sammenslutningen forsøger at få proceduren ændret, så sommerhusejerne, der udgør 30 
% af andelshaverne, også kan få indflydelse. Der er efterfølgende afholdt møde med direktør Ja-
cob Møller, hvor vi har fremført vore ønsker om information/valg til bestyrelse. 
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AFSLUTNING  
 
Det er fortsat FU’s opfattelse, at der er brug for sammenslutningen, specielt når RKSK i vidt om-
fang undlader høringer af de lokale grundejerforeninger.  

 
 Forretningsudvalget har yderlige arbejdet med: 
 

 opdatering af vore vedtægter 
 mulighed for skattefrit honorar for bestyrelsesarbejde  
 generelle spørgsmål vedrørende udvikling af kystturisme, trafiksanering i Søndervig 

og medlemskab af grønt råd 
 
 
Hvis Sammenslutningen kan hjælpe med lokal information i jeres forening, vil en repræsentant fra 
forretningsudvalget gerne deltage i jeres generalforsamling. 
 
Sammenslutningen fokuserer på Holmslands Klit som et natur- og sommerhusområde til rekreati-
on, til helårsbeboelse samt bevarelse af naturværdierne – ikke som et erhvervsområde med fokus 
på indtjening og som følge heraf eventuel manglende respekt for sommerhusejerne, 
 
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 væ-
re fremsynet, visionær og sikre et professionelt samarbejde mellem foreningerne og myndigheder. 
 
Formanden sluttede af med at rette en tak til Forretningsudvalget og alle medlemmerne for et godt 
samarbejde gennem året. 
 
 
 
Debatten 
 
Leif Smærup, Årgab 76 gav udtryk for, at han synes, at han havde fået et dårligt svar fra Forsy-
ningen på problemstillingen omkring vandmålere i målerbrønde. 
 
Leif Smærup vil følge op på den sag. 
 
Sneppedalen, Hegnet og Skodbjerge ville gerne vide, om den problemstilling med målerbrønde 
var gældende for alle og gav udtryk for, at prisen for aflæsningen i målerbrøndene var høj. Leif 
Smærup oplyste hertil, at der ikke blev givet nogen begrundelse for, at prisen var 300,- kr. Der fin-
des ikke nogen regnskab herfor. 
 
Klegod foreslog, at FU udarbejdede et notat om forløbet af denne sag. 
Det blev besluttet, at Leif Smærup udarbejder et udkast hertil og sender det til FU. 
 
Sdr Klegod gav udtryk for, at sommerhusejerne af kommunen kunne blive betragtet som ”malke-
køer”. Sommerhusejerne mangler kampmidler. Sommerhusejerne kan føle sig som jaget vildt. 
 
Skodborgvejens Grundejerforening sagde tak til FU for et godt arbejde og gav udtryk for, at det 
er ærgerligt, at vi bliver holdt hen med snak fra borgmesterens side. 
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Da ikke flere ønskede ordet, blev Forretningsudvalgets beretning taget til efterretning i forsamlin-
gen. 
 
Ad pkt 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent. 
 
Ordet blev givet til kassereren, der herefter fremlagde regnskabet. 
 
Regnskabet er tidligere udsendt til alle Sammenslutningens medlemmer.  
 
Kassereren gennemgik regnskabet og besvarede spørgsmål fra forsamlingen. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmig godkendt. 
 
Kassereren fremlagde herefter forlaget til budget. 
 
Forslaget  til budget for det kommende år er  tidligere udsendt til Sammenslutningens medlemmer. 
 
Kassereren gennemgik forslaget og dets forudsætninger og konsekvenser. 
 
Efter besvarelse af de stillede spørgsmål, blev budgettet for det kommende år enstemmig god-
kendt, hvilket betyder, at kontingentet  til sammenslutningen stiger med ca 2%, og at forretnings-
udvalgets medlemmer fremover hver får udbetalt 2300,- kr pr år. 
 
 
Ad pkt. 4. Indkomne forslag. 
 
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet  forslag fra foreningerne til årsmødet: 
 
Ad pkt. 4 A Forslag til nye vedtægter  
 
Dirigenten gav ordet til formanden, der begrundede forslaget med, at de gamle vedtægter trængte 
til at blive ført ajour. Forslaget til nye vedtægter er tidligere udsendt til medlemmer. 
 
Grundejerforeningen Årgab af 1976 havde indsendt forslag til ændringer til de foreslåede nye ved-
tægters § 1 stk 1.2. De foreslåede ændringer var tillige udsendt til medlemmerne. Formanden for 
Årgab 76 begrundede forslaget. 
 
Resultatet af forhandlingerne blev, at §1 stk 1.2, 4. pind blev ændret således, at ordene ”med sær-
lig hensyn til farver, hegning, bygninger, skiltning, belægninger og beplantning” udgår. 
 
Grundejerforeningen Årgab 76 havde endvidere stillet forslag om ændring af § 3, således at der 
blev indført et nyt § 3.2, om var af en suppleant til forretningsudvalget. Efterfølgende punkter rettes 
i givet fald i nummereringen. Dette forslag var tidligere udsendt til medlemmerne. Formanden for 
Årgab 76 begrundede forslaget. 
 
Efter en forhandling i forsamlingen satte dirigenten forslagene til afstemning.  
 
Der stemtes først om ændringsforslaget fra Årgab 76. For forslaget stemte (angiv antal), imod 
stemte (angiv antal), hverken for eller imod (angiv antal) 
 
Herefter stemtes der om hovedforslaget, det vil sige forretningsudvalgets forslag, hvilket blev ved-
taget med 19 stemmer for, ingen imod og 5 hverken for eller imod. 
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Ad pkt. 5. Valg til Forretningsudvalget. 
 
Geert Sønderskov Andersen, der var på valg, blev genvalgt uden modkandidater.  
 
Ivan Laursen blev nyvalgt uden modkandidater. 
 
Ad pkt 6. Valg af revisor. 
 
Lars Fløe blev genvalgt som revisor uden modkandidater. 
 
Ad pkt. 7. Eventuelt. 
 
Volmer gav udtryk for, at han mente, at RKSK fiflede med referatet fra årsmødet (det fra sidste år). 
Gunnar Petersen spurgte, om det er os eller kommunen, der skal lave referat fra mødet med 
kommunen. 
 
Preben Greibe gav udtryk for, at den del af årsmødet, der er et møde med kommunen, ikke er om-
fattet af referatet fra årsmødet, men bliver udmøntet i et notat fra mødet med kommunen. Det er 
kun en naturlig ting, at kommunen får dette notat til gennemsyn, inden det udsendes. 
 
Nr. Houvig og Skodbjerge understregede, at det vigtigste var, at vi havde en positiv dialog med 
kommunen. 
 
 
Da ikke flere ønskede ordet, afsluttede dirigenten Sammenslutningens årsmøde, idet han samtidig 
takkede de fremmødte for god ro og orden. 
 
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.  
 
 
 
 
 
 
Referat: Preben Greibe 
 
 
 
 
Referatet godkendt af dirigent Steen Jørgensen, den 23. september 2014. 





Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 

Budgetoplæg 2014 / 2015.doc 

 

Forretningsudvalgets oplæg til Budget 2014 / 2015 

         

 

UDGIFTER 

Møder 13.500,00 

Avis/kontingent  1.700,00 

Gaver 600,00 

Porto/papir 150,00 

Tryk/IT (kopiering, SW, Web, hosting) 1.750,00 

Kørsel 7.250,00 

Netbank gebyr 100,00 

Projekter 2.500,00 

Driftsudgifter forretningsudvalg  11.500,00 

 

I alt 39.050,00 

 

 

INDTÆGTER 

Renteindtægt  500,00 

Kontingent indbetaling (index reg. ~ 2%).  34.880,00 

I alt  35.380,00 
 

Drifts resultat 2014 / 2015  (3.670,00) 

 

 

 

Formue pr. 1. august 2014                                       149.470,78 

    

Formue pr. 1. august 2015                                       145.800,78  

 

 

 

 

 

 

 

 

Højbjerg, den 22. august 2014 

 

 

Geert Sønderskov Andersen 

Kasserer 

 
  

          



Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
Antal medlemmer

Kontingent 
2013-14

Kontingent 
2014-15

Skodbjerge Grundejerforening af 1990 25 580 595
Laust Diges Vejs Grundejerforening 27 580 595
Sortebærdalen Syd 31 580 595
Årgab 73 34 580 595
Bjerregaard Strand 60 1160 1185
Sneppedalen 62 1160 1185
Mågedalen 75 1160 1185
Foreningen Houvig 2003 85 1160 1185
Strandgården 88 1160 1185
Nygård 112 1740 1775
Lyngvejen 120 1740 1775
Houvig 135 1740 1775
Haurvig 146 1740 1775
Havklit 147 1740 1775
Søndre Klegod Grundejerforening 207 2890 2950
Klegod Grundejerforening 216 2890 2950
Holmsborgvejen 225 2890 2950
Hegnet 260 2890 2950
Årgab af 1976 453 2890 2950
Lodberg Hede Grundejerforening 540 2890 2950



 

 

 

 

 

Vedtægter for 

 

SAMMENSLUTNINGEN 

AF SOMMERHUSGRUNDEJERFORENINGER PÅ HOLMSLAND KLIT 

 

§ 1 Navn og formål 

1.1 Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, herefter kaldet "Sammenslut-

ningen", er paraplyorganisation for de tilsluttede sommerhusgrundejerforeninger  på  Holmsland Klit. 

Sammenslutningen varetager grundejernes fælles interesser og orienterer medlemsforeningerne herom 

via Sammenslutningens hjemmeside og ved mail til grundejerforeningernes formænd. 

 

 1.2 Det er Sammenslutningens opgave at søge at medvirke til at præge udviklingen i sommerhusområder-

ne på Holmsland Klit med vægt på følgende områder: 

 bevarelse af områderne som rekreative fritidsområder 

 bevarelse af områdets natur og egenart  

 bevarelse af bestående fredede arealer 

 overholdelse af lokalplaner og deklarationer  med særligt hensyn til farver, hegning,  

bygninger, skiltning, belægninger og beplantning 

 varetage samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune for sikring af et højt  

serviceniveau 

 varetage grundejerforeningernes og grundejernes interesser overfor Kystdirektoratet,   Klitvæs-

net, Naturstyrelsen og andre aktører på Klitten 

 arbejde for tvungen medlemspligt i alle grundejerforeninger 

 

§ 2 Årsmøde 

2.1 Sammenslutningens højeste myndighed er Årsmødet, der afholdes hvert år i august måned. På årsmø-

det redegør forretningsudvalget for sine aktiviteter. Ekstraordinært årsmøde afholdes, når forretnings-

udvalget træffer beslutning herom, eller når mindst 3 af medlemsforeningerne stiller motiveret forslag 

herom. 

 

2.2 
 

Årsmøder indkaldes af forretningsudvalget. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig 

henvendelse eller ved e-mail til de tilsluttede foreningers formænd. 

I årsmøder deltager ud over forretningsudvalget hver tilsluttet forening med indtil 2 repræsentanter, der 

skal være medlemmer af den pågældende forenings bestyrelse. 

 

2.3 Dagsorden for årsmødet: 

  1  Valg af dirigent 

  2  Forretningsudvalgets beretning 

  3  Fremlæggelse af regnskab 

  4  Fastsættelse af kontingent 

  5  Valg i følge vedtægterne 

  6  Indkomne forslag 

  7  Eventuelt 

 

 

 



 
 2.4 

 

Indkomne forslag til behandling under pkt. 6 skal være formanden i hænde senest 8 dage før årsmødets 

afholdelse. Endelig dagsorden bekendtgøres derefter på Sammenslutningens hjemmeside. 

 

2.5 Alle beslutninger sker ved skriftlig afstemning, med mindre dirigenten eller de fremmødte medlemmer  

bestemmer andet. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeberettiget er  

forretningsudvalgets medlemmer og to repræsentanter fra hver forening. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 3 Forretningsudvalget 

3.1 Årsmødet vælger et forretningsudvalg, bestående af 5 medlemmer. Valg sker for 2 år ad gangen, idet 

der i lige år vælges 2 medlemmer, mens der i ulige år sker valg af 3 medlemmer. Forretningsudvalget  

konstituerer efterfølgende sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

3.2 Der vælges en revisor for et år ad gangen. 

 

3.3 Forretningsudvalget kan holde møde fysisk eller telefonisk. Formanden fastsætter et møde, såfremt 

han/hun eller et medlem af udvalget ønsker det. 

 

3.4 Udtræder et medlem af forretningsudvalget i utide, omfordeler de øvrige medlemmer opgaverne i for-

retningsudvalget indtil valg af nyt medlem kan finde sted på næstkommende årsmøde. 

 

§ 4 Økonomi 
 

4.1 Alle tilsluttede grundejerforeninger betaler til Sammenslutningen et kontingent, der hvert år på årsmødet 

fastsættes for det kommende år. Kontingentet gradueres efter foreningernes medlemstal. 

 

4.2 Kassereren fører Sammenslutningens regnskab og er ansvarlig for Sammenslutningens midler. Regn-

skabsåret går fra 1. august til 31. juli året efter. Det reviderede regnskab udsendes sammen med ind-

kaldelse til og dagsorden for årsmødet. Kassereren fører samtidig Sammenslutningens medlemsliste. 

  

§ 5 Vedtægtsændringer og Sammenslutningens ophævelse 

5.1 Ophævelse af Sammenslutningens og ændring i vedtægterne kan besluttes på et årsmøde, såfremt der 

i forbindelse med indkaldelsen er givet meddelelse om, at sagen er optaget på dagsordenen og ønskes 

behandlet på mødet. Til ophævelse og vedtægtsændringer kræves 2/3 af de tilstedeværende repræ-

sentanters stemmer. 

 

5.2 I tilfælde af beslutning om Sammenslutningens ophævelse træffes samtidig ved simpel stemmeflerhed 

beslutning om, hvorledes Sammenslutningens midler skal anvendes. Såfremt det vedtages at bortgive 

Sammenslutningens formue, kan dette alene ske som gave til en forening eller en sammenslutning, 

som har et godgørende formål indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune, eller hvis interesser er sammen-

faldende med Sammenslutningens. 

 

5.3 Disse vedtægter er vedtaget på årsmødet d. xx. aug. 2014 og træder i stedet for vedtægterne af august 

2008. 

 

For Forretningsudvalget: 

Preben Greibe   -  Gunnar Pedersen 
 

Geert Sønderskov Andersen - Thue Amstrup-Jørgensen 
 

xxx  xxxxxxx 
Dirigent 

 

 

 





Godtgørelser til medlemmer af forretningsudvalget 

I henhold til foranstående bekendtgørelse nr 961 af 25/09/2012 ydes til medlemmer af Forretningsudvalget for 
Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit følgende godtgørelser til dækning af 
udgifter i forbindelse med udførelse af hvervet. 

1   Der udbetales efter statens regler pt. 3,73 kr/km for nødvendig kørsel til eksempelvis  møder  eller 
deltagelse i andet med eksterne interessenter, eller nødvendige FU-møder afholdt andet sted end på 
Klitten. 

Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse til FU-møder afholdt på Klitten, idet det forudsættes, at disse 
afholdes, når alle i forvejen er på stedet. 

2  Der udløses en godtgørelse til alle medlemmer af FU på 2300 kr. årligt til dækning af udokumenterede 
udgifter til telefon, internet, kontorhold, fortæring ved møder på privatadressen, kørsel til møder på Klitten 
og diverse andre påløbende udgifter. 

3    Konkrete udgifter til fx abonnementer, software eller andre anskaffelser kan godtgøres efter godkendelse i 
forretningsudvalget. 
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Notat fra årsmøde den 30. august 2014 
 
 
Møde med Ringkøbing Skjern kommune. 
 
Borgmester Ivar Enevoldsen takkede for invitationen til igen at komme til 
Sammenslutningens Årsmøde. 
 
Borgmesteren indledte med at orientere om, at der var indgået forlig om budgettet for 2015. 
Der havde været store udfordringer, idet man skulle finde ca. 200 mio. kr – som i øvrigt er 
målet for kassebeholdningen. Hertil kommer ca. 40 mio.kr  til investeringer i vækst.  
 
Der er stadig uafklarede problemer med udrulning af fibernet i kommunen. 
 
Mobildækningsproblemerne er ikke løst. 
 
Personskatten sættes op med 0,3 %. Det giver et provenu på 25 mio kr.  
 
Grundskylden sættes op med 1,44 0/00. Det giver et provenu på 11 mio kr. 
 
I alt 36 mio kr i øgede skatteindtægter. 
 
Der skæres 20 stillinger i administrationen og 78 plejehjemspladser. 
 
Der er afsat penge til natur og turisme. 
 
 
Spørgsmål til borgmester Iver Enevoldsen fra Sammenslutningen. (svarerne er skrevet i kursiv). 
 
1. Hvilke planer har Ringkøbing-Skjern Kommune for at realisere regeringens målsætning om øget 

kystturisme, og i hvilket omfang involverer det evt. sommerhusejerne og deres omgivelser. Nye 
udstykninger – nye erhvervsområder - andre aktiviteter? 

 
Borgmesteren gav udtryk for, at han var tilfreds med regeringens udspil. Der mangler dog en 
del i konkretiseringen af udspillet. Der er et partnerskab mellem de 11 kommuner på Vestky-
sten.  
Det forventes, at Videncenter for Kystturisme og Kyst og Natur lægges sammen. Økonomien er 
dog uvis. 

 
Vedrørende de kystnære havvindmøller. Der er ikke noget nyt. Man afventer VVM-
redegørelsen. 
 
(Kommentarer fra salen: Mangler der ikke sammenhæng mellem kystturisme og de kystnære 
vindmøller ?) 
 
Cykelsti på Sydklitten kan anlægges primo 2015. Prisestimat 1 mio kr pr km. Bevillingen er på 
plads. Der er også midler til cykelstien rundt om fjorden. 
 

2. Hvad er status for Ringkøbing-Skjern Kommunes planer for en trafiksanering i Søndervig jvnf. 
orientering på det sidste årsmøde.   

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
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Dette spørgsmål blev ikke besvaret. 

3. Borgmesteren har tidligere bedt os om at søge optagelse i Grønt Råd for at bidrage med vore 
erfaringer. Desværre har TMU - efter indstilling fra administrationen - ikke følt, at dette var nød-
vendigt. Der var tilstrækkeligt med bidragsydere. 
 
Kommissorium for Grønt Råd: 
Ifølge kommissoriet, er Grønt Råds formål at skabe lokal forankring samt drøfte, rådgive, koor-
dinere, formidle idéer og projekter. 
 
Rådets medlemmer repræsenterer de deltagende organisationer og foreninger gennem lokalt 
valgte eller udpegede medlemmer. – f.eks. Der er følgende medlemmer af Grønt Råd: 

 Miljøcenter Ringkøbing, Per Bo Mortensen  

 Friluftsrådet, Jens Hasager Kirk  

 Familielandbruget, Niels Peder Gosvig 

 DOF Ringkøbing, Lars Holm Hansen 

 Klosterheden Statsskovdistrikt, Henning Aaser 

 Oxbøl Statsskovdistrikt  

 Danmarks Sportsfiskeforbund, Skjernådalens Lystfiskerforening, Stefan Meldgaard  

 Sydvestjysk Fiskeriforening, Alex Hansen  

 Jagtforeningerne Kommunale Fællesråd, Lone Meyer  

 Dansk Skovdyrkerforening, Regionschef Torben Hjøllund Mortensen, HedeDanmark A/S  

 Dansk Akvakultur, Niels Raabjerg, Bisgaard Dambrug, Lisbeth Jess Plesner  

 Ringkøbing-Skjern Museum 

 Danmarks Naturfredningsforening, Poul Johansen  

 Vestjysk Landboforening, Rikke Mogensen 

 Ringkøbing & Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening, Ole Juul Iversen 

 Nogle af disse har kun få medlemmer. Sammenslutningen har omkring 3000 medlemmer, og 
har bl.a. været initiativtager til mange projekter, såsom nummerering af nedgange til havet, kva-
litet i sommerhusbyggeri, naturfoldere for turister og hunde m.m. Alle med fokus på aktiviteter i 
kommunen og som hjælp til at fastholde turismen.  

 
 Borgmesteren havde ingen kommentarer til det forløb. 
 
4. Mulighederne for bedre bredbånd i sommerhusområderne – RKSK har fået del i midler. 

 
 Se indledningen. 
 
5. (Havklit). 

Forventer RKSK at fortsætte med støvbekæmpelse af Vestkyststien på de strækninger, som er 
sammenfaldende med de private fællesveje? 

Kommunen er indgået i et forsøg, men ikke en permanent ordning. 
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6 (Havklit). Forventer RKSK at stien over Baggers Dæmning etableres i 2014? 
  
 Mastehøjden på højspændingen er problematisk. Kommunen har ført forhandlinger med RAH 

og Vestjyske Net. Ledninger skal kabellægges.  
 

 Det koster ca. 6 mio. kr. Kommunen betaler 1 mio. kr. Højspændingsledningerne på klitten vil 
blive kabellagt i forbindelse med etableringen af de kystnære vindmøller. 

 

7.  (Havklit). Vil RKSK sørge for at fjerne de skilte i sommerhusområderne, som ikke er opstillet i 
overensstemmelse med gældende lovgivning?  

 Borgmesteren opfordrede til, at grundejerforeningerne hjælper til med at holde justits på skilte-
ne. 

 Kommunen driver ikke opsøgende arbejde, men er der en sag, så må man henvende sig.  

 (Kommentarer fra salen: Det er kommunen der har tilsynspligten og myndigheden). 
 

8.  (Årgab 76) Har man tænkt sig at forsætte med den meget dårlige vedligeholdelse af Vest-
kyststien, hvor den ligger i vejarealet ? (Granvej, Mettes Bjerg og Tingodden). 

 
 Se svaret under pkt. 5. 
 
9.  (Årgab 76) Der er ikke blevet saltet for støv i år trods henvendelser til vejafdelingen i Ringkø-

bing, hvor man lovede at se på sagen og melde tilbage. Dette er ikke sket.  
 
Grundejerforeningen saltede i begyndelsen af juni, som den har gjort alle årene efter aftale ved 
Vejafdeling Vest. Der er blevet høvlet een gang, hvor der var tørke. Resultatet var ringe. 
 
Foreningen indberettede i april/maj om tre steder i Tingodden, hvor der er sandhuller. Hullerne 
er der stadig, og der er heller ikke sket en opfyldning med grus på vejbanen. 

 
 Se svaret under pkt. 5. 

 
10. (Årgab 76). Har også forespurgt, om kommunen mod betaling vil slå bevoksningen langs vejsi-

derne på de veje, som vejlauget holder. Kommunen har ikke svaret på dette. 
 

Borgmesteren opfordrede til, at man kan skrive til ham, hvis en instans eller person ikke svarer 
på gentagne henvendelser. 

 
 
Til orientering - Aftaler indgået med RKSK fra 2010 vedrørende Vestkyststien. 
 

 Belægning:  
 Belægningen på strækninger, hvor stien løber i vejtracé, vil fremover blive gruset med stenstør-

relse på 0/16 mm mod nu 0/62. Dette vil også være med til at markere retning på stien. Ændrin-
gen udføres snarest muligt. 

 
 Der støvbindes 1 gang årligt. 
 
Referent: Preben Greibe 
24.09.2014 
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