
 

 

 

ÅRSMØDE (40 års jubilæum) 
 

AFHOLDES 
 

LØRDAG D. 29. AUGUST 2015 kl. 9.30 

på 

Aquatarium – det nye vandværk. (Hovedvej 15 overfor Kartoffelvej) 

 

 

Dagens program: 

 

09.00-09.30 Kaffe og rundstykker    

09.30- Årsmøde 

11.00-12.00 Møde med Ringkøbing-Skjern Kommune 

 Borgmester Iver Enevoldsen 

 Evt. embedsmænd 

12.00-13.00 Rundvisning på Aquatarium 

13.00- Frokost 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET. 

 

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 (Ingen forslag) 

5. Valg til forretningsudvalget 

 På valg er: 

 Thue Amstrup-Jørgensen 

 Gunnar Pedersen (modtager ikke genvalg) 

 Forslag fra FU til nyt medlem – Ove Toftbjerg Haurvig Grf.          

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt 

 

 

Emner til diskussion med kommunen bedes meddelt forretningsudvalget senest d. 12. august 2015. 

 

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

Mødeberettiget er max. 2 personer fra hver af medlemsforeningerne.  

 

Tilmelding senest fredag d. 14. august 2015 kl. 18.00. 

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

Email: ningsa@os.dk 

 

 

 

 



 
 

  side 1   

  
 

 
Årsmøde 2015 
 
Endelig dagsorden for Årsmødet  
 
1. Valg af dirigent  
 
2. Forretningsudvalgets beretning v/formanden  
 
3. Fremlæggelse af regnskab  
 
4. Fastsættelse af kontingent  
 
5. Valg 
 
 a. Valg til forretningsudvalget  
 
 På valg er:  
 Thue Amstrup-Jørgensen (modtager genvalg)  
 Preben Greibe (modtager genvalg)  
 Gunnar Pedersen (modtager ikke genvalg) - i stedet stiller 
 FU forslag om nyt medlem: Ove Toftbjerg Haurvig Grf.  
 
 b. Valg af revisor  
 
 På valg er: 
 Lars Fløe-Nielsen (modtager genvalg)  
 
6. Indkomne forslag 
 
 Der er ikke indkommet forslag til behandling  
 
7. Eventuelt  
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Indledning 

 

Forretningsudvalget har i den forløbne periode afholdt 10 forretningsudvalgsmøder samt 

møder med forskellige myndigheder hertil kommer kommunikation pr. telefon/mail. En 

række aktiviteter, der har været tidskrævende.  

 

Tilgang af foreninger. 

En del områder på Holmsland Klit er uden lokale foreninger – dræningslaug, vejlaug 

eller grundejerforeninger.   

Vi har derfor inviteret alle grundejere på Jacob Bondes Vej, Frans Julius Vej og Jutlanta 

Vej til et orienteringsmøde. De pågældende veje har alle et vejlaug. 

Et initiativ med begrænset succes. Vejlauget for Frans Julius Vej holder kun generalfor-

samling hvert tredie år og formanden mente ikke der var behov for alm. information af 

grundejere. 

Bestyrelsen for Jacob Bondes Vej har indstillet til grundejerne at man tilslutter sig 

Sammenslutningen. Ingen reaktion fra bestyrelsen for Frans Julius/Jutlanta Vej – men 

fra enkelte beboere, der var positive. 

Forretningsudvalget er indstillet på, at et vejlaug kan være med i Sammenslutningen 

som associeret medlem i en periode. 

 

Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ringkøbing-Skjern kommune er en kommune med stor udstrækning og dermed også 

med mange udfordringer, men dette til trods har man fulgt tidens trend og rationaliseret, 

nedlagt lokale centre og centraliseret forvaltningsområder og funktioner, fx er vejservice 

centraliseret i én stor enhed. 

Kontakten med borgerne/grundejerne foregår efterhånden helt og holdent digitalt, og det 

er ikke i alle tilfælde en let tilgang til en god dialog mellem borger og forvaltning. Poli-

tisk er holdningen stadig, at ”vi laver ikke opsøgende arbejde”, hvilket vist er gældende 

praksis i de fleste kommuner, men når vi samtidig oplever, at lokale håndværkere eller 

entreprenører ikke altid er opmærksomme på bestemmelser i lokalplanen eller bare den 

gældende lovgivning, så må vi opfordre de enkelte foreninger til at holde øje med byg-

gesager i eget område. Det kunne se ud som om at tendensen til at tage lidt let på krave-

ne i alt fald ikke er mindre i et stort sommerhusområde som Holmsland Klit.  

Byggetilladelser fremgår af den ugentlige orientering, vi rundsender. Bed eventuelt byg-

gesagsafdelingen om kopi af tegninger og tilladelser. 

Hvis der rejses et spørgsmål til den kommunale forvaltning, oplever man i øjeblikket en 

urimelig lang sagsbehandlingstid. Hvis der er den mindste tvivl, træffer man ikke en af-
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gørelse eller udtaler sig, men sender sagen videre til behandling i det politiske system, 

hvilket selvsagt besværliggør tingene. 

Forretningsudvalget har fx rejst spørgsmål til kommunen vedrørende kystsikring og pla-

cering af havvindmøller, og i begge tilfælde henviser man til, at det drejer sig om stats-

opgaver, at disse sager ikke ligger i det kommunale regi, og at man derfor ikke har 

kommentarer til den aktuelle sag. 

Ideelt kunne vi ønske, at Sammenslutningen og Ringkøbing-Skjern Kommune kunne 

gøre fælles sag i et forsøg på at påvirke politikerne på Christiansborg vedrørende disse 

problemfelter, men da vore indfaldsvinkler er mildt sagt forskellige, er dette nok ikke en 

farbar vej. 

Turismen har været i fokus. Man har nu i Ringkøbing-Skjern fået et nyt slogan for 

kommunen – ”Naturens Rige”. Dette slogan lyder godt i vore ører. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har ønsker om vækst i turisme/feriemuligheder og samti-

dig tilgodese erhvervslivets behov. Vi har ønsket at indgå i en dialog om en fælles ud-

vikling, hvor hensynet til naturværdierne og området som rekreativt område prioriteres 

højt. Vi har derfor haft et møde med Teknik og Miljøudvalget hvor vi har givet udtryk 

for vore ønsker.– Vi forventer at blive hørt, selv om vi ingen formel myndighed har.  

 

Kystnære havvindmøller. 

Området ud for Holmslands Klit, Havvindmøllepark Syd, er ét af 6 kystnære havvind-

mølleområder, der er omfattet af det politiske forlig om opførelse af en kapacitet på i alt 

450 Mw kystnære havvindmøller, der blev indgået den 22. marts 2012. Dette undersøges 

nu nærmere gennem en såkaldt VVM procedure (Vurdering af Virkning på Miljøet).  

 Det er ikke nødvendigvis sådan at de 6 områder, der er udpeget til placering af møller 

alle vil blive taget i anvendelse., Det er således endnu ikke afgjort, om vores område bli-

ver udpeget. 

 

Myndighederne er altså i øjeblikket i gang med at lave VVM - redegørelsen for hav-

vindmølleparken nord for Hvide Sande (Havvindmøllerpark Syd). Vort ønske om, at der 

indgår alternative muligheder for en placering af vindmøllerne op til 20 km fra land er 

blevet afvist med den begrundelse, at det nu foreliggende område mellem 4 og 8 km fra 

land er politisk besluttet, og derfor ikke kan udvides. 

 

Hidtil er havvindmølleparker blevet etableret langt fra kysten. Det gælder bl.a. møllerne 

på Horns Rev. Den nyligt besluttede 3. etape placeres således mindst 18 km ude fra ky-

sten. Vi har argumenteret for, og vil fortsat gøre det, at eventuelle havvindmøller i vort 

område, placeres lige så langt ude på havet så kystområdet og det frie udsyn ikke øde-

lægges voldsomt af nærtstående kæmpevindmøller. 
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Begrundelsen for at placere havvindmøller kystnært er en forventet besparelse på etable-

ringsomkostningerne, en besparelse som efter vores opfattelse er ganske minimal, og 

som slet ikke står mål med de påvirkninger, den kystnære placering vil have. 

 

Fra forligspartiernes og de involverede ministeriers side er der lagt stor vægt på, at der er 

lokal opbakning til den kystnære placering af vindmølleparker. Derfor har man forud for 

beslutningen om at igangsætte planlægningen involveret de berørte kommuner for på 

den måde at sikre lokal opbakning. 

 

I Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til Energistyrelsen den 24. august 2012 

bakker kommunen fuldt og helt op om planerne for en vindmøllepark kun 4 km fra ky-

sten. Sammenslutningens synspunkter fremgår beklageligvis ikke af høringssvaret, og 

det kan således umiddelbart se ud som om, at der i kommunen er en entydig lokal op-

bakning til Havvindmøllepark Syd, hvad der aldeles ikke er tilfældet. 

 

Forretningsudvalget ser med bekymring på planerne for den kystnære placering, der på 

afgørende vis vil have indvirkning på det vigtigste aktiv for vores område, nemlig det 

uberørte kystområde med det frie udsyn over havet. Vi frygter, at en kystnær placering 

af de store vindmøller med en højde på op til 220 m (sammen højde som pylonerne på 

Storebæltsbroen), vil gøre vores område mindre attraktivt for de mange, der søger det 

uforstyrrede kystlandskab.   

 

Vi er ikke imod en vindmøllepark, men vi mener, at den skal rykkes meget længere ud 

end de planlagte 4-8 km, - helst ud i nærheden af 20 km grænsen fra land. Dette er for 

øvrigt indenfor den oprindelige forligstekst, hvor man taler om en kystnær placering i en 

afstand på op til 20 km fra land. 
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Kommunen har en forventning om en kraftig øget beskæftigelse omkring Hvide Sande 

Havn, hvis mølleplanerne bliver til noget, Det er vores opfattelse, at man samtidig ser 

bort fra de negative konsekvenser kystnære havvindmøller kan have for turisterhvervet, 

der allerede nu er af markant betydning for kommunens beskæftigelse og økonomi. Efter 

de seneste oplysninger i størrelsesordenen omkring 2,7 mia. kr. Forretningsudvalget me-

ner, at denne holdning passer dårligt sammen med kommunens nye slogan ”Naturens 

rige”. 

Forretningsudvalget har involveret de enkelte grundejerforeninger i sagen, og har fået 

bred opbakning til, at arbejde aktivt for at påvirke beslutningerne, så møllerne om muligt 

kan rykkes længere ud og gerne 20 km fra kysten. 

 

Den 11. december 2014 havde repræsentanter for Forretningsudvalget lejlighed til at 

mødes med Folketingets Klima- og Energiudvalg, hvor der var lejlighed til at fremføre 

Sammenslutningens synspunkter og holdninger til planen om kystnære vindmøller ud 

for vores område. Vi opfordrede kraftigt folketingspolitikerne til at inddrage overordne-

de nationale natur- og turistpolitiske hensyn i spørgsmålet om placering af kystnære 

havvindmøller, bl.a. med henvisning til vækstpakken for fremme af kystturismen i 

Danmark. 

 

Vor indsigelse til Naturstyrelsen over den fremlagte VVM-redegørelse er tilsendt alle 

vore medlemmer. En del medlemmer og enkeltpersoner har ligeledes gjort indsigelse 

overfor Naturstyrelsen.. Forretningsudvalgets opfattelse er, at VVM redegørelsen be-

skriver påvirkninger og konsekvenser, der må føre til, at havmøllerne rykkes ud i nær-

heden af 20 km grænsen. Hvis dette ikke er muligt, må projektet opgives. 

 

Forretningsudvalget har søgt dialog med politikere både lokalt og på landsplan. Efterføl-

gende har vi gennem både den lokale presse (aviser og TV) samt den landsdækkende 

presse søgt at oplyse om problemstillingen. Det seneste eksempel er den stort opsatte 

artikel i Jyllands-Posten her i sommerferien. På de reaktioner vi har set, kan vi se at det 

har haft sin virkning, og at der nu er skabt en politisk opmærksomhed omkring projektet 

 

Forretningsudvalget vil følge den videre udvikling tæt og vil fortsat forsøge at påvirke 

potentielle beslutningstagere. 

Se vor korrespondance i havmøllesagen på web-siden. 
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Kystsikring: 

 

Mellem de fire kystkommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern er der 

i december 2013 indgået en ny fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring på 

strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab. Aftalen gælder fra 2014 til 2018 og beskriver 

overordnet, hvordan kystbeskyttelsen i praksis skal udføres, og aftalen medtager herud-

over en prognose for den forventede udvikling af kysten i de kommende fem år.  

 

Selve kystbeskyttelsen udføres primært med sandfodring i større eller mindre mængder. 

De fire borgmestre udtrykker alle stor tilfredshed med aftalen. Dermed ligger det også 

klart, at den enkelte kommune ikke anser det for en kommunal opgave at foretage sig 

yderligere i retning af kystbevaring. 

Kystdirektoratets målsætning er en sikring af infrastrukturen, men vi mener målsætnin-

gen bør udvides til også at omfatte en sikring af områdets naturmæssige kvaliteter til 

glæde også for turismen. 

 

Der er nu foretaget nye målinger af kysten i foråret 2015, men endnu ingen konklusion 

på målingerne. 
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Sammenslutningen må imidlertid fastholde, at den kystbevaring, der foregår med de nu-

værende midler ikke er tilstrækkelig, og at der må tilføres midler, der gør det muligt at 

imødegå erosion af kysten på udsatte steder helt anderledes effektivt end det er tilfældet 

i øjeblikket, hvor indsatsen vel bedst kan karakteriseres som resultatet af en ret vilkårlig 

’laden-stå-til’ politik. 

Men at der så alligevel kan være afvigelser fra de fastlagte dispositioner, viser en aftale 

den 15. januar 2015 hvor en grundejerforening i Hjørring Kommune har fået tilladelse til 

lokal sandfodring i et område, hvor sommerhusene begynder at falde i havet… 

Og så er rørforsøgene på kysten åbenbart finito og slut. Poul Jakobsen fra Skagen Inno-

vation Center er ved byretten dømt for ulovlig at have anbragt rørene og dømt til at fjer-

ne dem igen, - hvis altså han kan finde dem… Dommen er dog anket til landsretten. 
 

 

 

Bebyggelsesprocenter 

Efter ønske fra 8 udlejningsbureauer, har RKSK valgt at åbne for den mulighed, der er 

opstået i forbindelse med, at man lovgivningsmæssigt har besluttet at ændre bebyggel-

sesprocenten for sommerhuse fra 10 til 15. Dette vil i praksis give mulighed for bebyg-

gelse af op til 185 m2 sommerhus + diverse udhuse.  Begrundelsen herfor er, at man 

gerne vil have sommerhuse med plads til flere familier. 

Dette kan dog kun lade sig gøre i områder uden lokalplan. Man vil nu udpege en eller to 

forsøgsområder. Der kommer senere en høringsfase i forbindelse med en ny kommune-

plan.  

Efter tilbagemeldingerne fra foreningerne har vi henstillet til RKSK, at sådanne huse 

placeres i erhvervsområder som f.eks. Søndervig Centret. 

 

 

 

Vestkyststien 

Vestkyststien har efterhånden undergået en navneændring til Vestkystruten, idet den ses 

som en del af den samlede Nordsørute. Ruten er i vores område efterhånden pænt reno-

veret, skiltningen er fornyet, og der er de fleste steder etableret fodhegn ved tværveje og 

– stier, ligesom der er nedsat pullerter i stedet for de gamle ’vinkechikaner’. Lidt overra-

skende gav kommunen i eftersommeren i øvrigt tilladelse til mountainbike trafik på den 

sydlige del fra Hvide Sande til Nymindegab, hvor der skulle afvikles et løb i det militære 

klitområde. Vi kunne frygte, at dette ville gå hårdt ud over stien, men Forretningsudval-

get har efterfølgende dog ikke fået henvendelser med klager over skader på stien i den 

anledning. 
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Forretningsudvalget vil også fremover holde kommunen op på, at man opfylder sin for-

pligtelse til at vedligeholde stien, hvad enten det gælder færdselsregulerende udstyr og 

skiltning, belægning eller beskæring af bevoksningen. Dette gælder også den aftalte 

støvdæmpning i sommermånederne. I øjeblikket er bredden nogle steder kun 0,8 m i 

forhold til den udlagte bredde på 2,5 m.  

 

Bagges Dæmning 

Med beslutningen om anlæg af en cykel- og gangsti over Bagges Dæmning har kommu-

nen nu forberedt etableringen af en ny cykel/gangsti på de eksisterende adgangsveje til 

Bagges Dæmning, samt anlæg af en ny sti over dæmningen. Stien på dæmningen etable-

res som en stenmelssti på 2,50 meters bredde, og adgangsvejene opgraderes med ny be-

lægning af stabilgrus på de eksisterende traceer og med den eksisterende vejbredde. 

Krydsning af gennembruddene i Bagges Dæmning sker via to hvælvede broer på 100 

meters længde, der begge funderes på søjler. Broerne støbes på land og tilsejles på pram, 

hvorefter de monteres på nedrammede betonpæle. Der foreligger dispensation for etable-

ring af stien og broerne, men etableringen er ikke fundet VVM-pligtig. 
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I forbindelse med projekteringen blev det klart, at der ikke var tilstrækkelig arbejdshøjde 

under de eksisterende højspændingsledninger, og det er herefter aftalt med RAHnet, at 

disse jordlægges over dæmningen.  

Kommunen udreder 1 mio. Kr. af denne ekstra omkostning, mens RAHnet, og dermed 

altså anpartshaverne, betaler 5 mio. Kr. til formålet. 

Cykleruten over fjorden skulle have været færdig i 2013 - forventes nu færdig efteråret 

2015.  

Højspændingsledninger, der hindrede opførelsen af broen er nu kabellagt over hele 

dæmningen.  

 

 

 

 

Infomateriale 

 Hunde i klitområdet 

 Der blev sidste år udarbejdet en ny folder vedrørende færdsel med hunde i 

Naturen. Folderen er både på dansk og tysk – ekstra eksemplarer kan hentes 

hos RKSK og bør forefindes i alle fritidshuse til både danske ejeres og tyske 

gæsters behagelige efterlevelse. Ganske kort er beskeden: hund i snor - lort i 

pose - pose i skraldespand. I øvrigt er bøden for en løs hund uden snor ret 

betragtelig - 2000 kroner! 

 

 Et nyt projekt fra skovdistrikt Klosterheden er undervejs – man vil oprette et 

område ved Nr. Lyngvig Fyr hvor hunde på stranden vil kunne færdes uden 

snor.  

 Byggeri 

 Vores folder med anbefalinger vedrørende byggeri er revideret og tilgænge-

lig fra vor web-side. 

 

 

Klitsyn 

Oxbøl Skovdistrikt afholder nu kun klitsyn efter behov. Man har givet tilsagn om lokalt 

klitsyn efter ønske i de enkelte foreninger. Skovdistrikterne fattes penge og udlægning af 

halm på adgangsveje over klitterne sker kun i begrænset omfang. 
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Websiden - mailadresser 

Vi sender alle information pr. mail til foreningerne, men modtagelsen forudsætter at 

mail-adresser er korrekte og mailbokse ikke fyldte. 

 

Hvis man har problemer med mailmodtagelse m.m. må man på forhånd kontakte forret-

ningsudvalget for en anden løsning. Husk det er jeres eget ansvar! 

 

For at sikre at grundejerne kan få løbende og hurtig information om alt lige fra projekter 

til information om mangelfulde el-målere bedes alle vore medlemsforeninger få mail-

adresser på samtlige medlemmer. I vor digitale verden er dette et nødvendigt skridt for 

at sikre rettidig, hurtig, og smidig information - men også for et minimere omkostnin-

gerne. Dette skal evt. indarbejdes i jeres lokale vedtægter.  

 

Lokalplaner/deklarationer 

Som eksempel på en henvendelse i en byggesag kan vi henvise til en byggemodning i 

Haurvig, hvor man for at byggemodne et område fjerner al bevoksning, planerer og hæ-

ver terrænet til gene for nabogrundene og med deraf følgende risiko for manglende af-

vanding af disse. Et godt eksempel på et ret voldsomt angreb på naturen, og i den aktuel-

le sag havde den lokale grundejerforening ikke haft sagen til høring.. 

 

Husk at kikke i dagsordener fra teknik- og Miljøudvalget efter sager. Foreningerne ori-

enteres ikke altid om alt! Tilmeld jer RKSK´s mailservice for referater, høringer m.m. 
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Ringkøbing-Skjern Forsyning. 

 

Priserne på vand stiger, og af forskellige grunde. Forsyningsselskaberne er dømt skatte-

pligtige, og samtidig er der sket/sker der yderligere forhøjelser af afgifterne. Ringkø-

bing-Skjern Forsyning vil for at tilgodese erhvervslivet give rabat til storkunder, og da 

forsyningen desuden har et meget vidt forgrenet og bekosteligt forsyningsnet over et 

stort område, er dette også medvirkende til vandpriser over gennemsnittet for den al-

mindelige forbruger. 

For alle grundejere med målerbrønd er der yderligere pålagt en ekstra afgift på 350 kr pr. 

år. Forsyningen forventer at ombygge alle målere til en model med mulighed for fjernaf-

læsning. Man er allerede i gang i Ringkøbing og sommerhusområderne står højt på prio-

riteringslisten. 

Alt dette gør, at vand ikke er billigt i vores område, - men man må samtidig medgive, at 

der sikres en meget høj vandkvalitet i hele forsyningsområdet, hvilket også indebærer, at 

nogle mindre vandværker i området på sigt vil blive lukket. 

Samtidig er man i gang med at fremtidssikre nye indvindingsområder, der desværre ofte 

ligger lidt langt fra vestkysten. Det gælder f.eks. det nye Aquatarium, der er nybygget 

ved hovedvej 15 øst for Ringkøbing. Størstedelen af vores vandforsyning vil fremover 

komme fra området med det nye vandværk. Lokale vandværker kan ikke leve op til kva-

litetskravene og vil på sigt nedlægges.  

Bestyrelsen for forsyningsselskaberne består af seks medlemmer af byrådet i Ringkø-

bing, to forbrugerrepræsentanter, hvoraf Sammenslutningen besætter én plads, samt tre 

medarbejderrepræsentanter 

 

RAHNet. 

Det lokale elselskab, RAHnet, er et forbrugerejet selskab, hvor vi alle er anpartshavere, 

og Forretningsudvalget finder derfor, det var rimeligt, om sommerhusfolket på lige fod 

med lokale aftagere løbende kunne være orienteret om planlagte aktiviteter, visioner og 

fremtidsplaner og om oplæg til generalforsamlingen m.m. 

Vi har haft et møde med bestyrelsen for RAHnet for at få en dialog i gang og for at få 

udvidet samarbejdet med mulighed for at få styrket vores indflydelse. Eksempelvis har 

vi påpeget, at det skal være muligt for alle anpartshavere at afgive stemme ved fuldmagt 

på generalforsamlingen, hvis man ikke har mulighed for at deltage, hvilket ofte vil være 

tilfældet for sommerhusejere med bopæl helt andre steder i landet. Vi ønsker mulighed 

for at kunne medbringe mere end 1 fuldmagt pr. deltager til en generalforsamling eller 

kunne brevstemme, som man kender fra andre forsyningsselskaber andre steder i landet. 

Vi har samtidig udtrykt forståelse for, at der kan være tale om en form for begrænsning, 
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da det jo ikke er meningen, at en siddende bestyrelse skal kunne ”kuppes” - men de nu-

værende regler synes vi ikke er tilfredsstillende. 

Vi har ligeledes påpeget, at det ikke er tilstrækkeligt at indkalde til generalforsamlingen 

i den lokale presse. Her er det vores opfattelse, at den digitale verden, giver mulighed for 

hurtig og effektiv orientering til alle anpartshavere uden de store arbejdsmæssige eller 

økonomiske omkostninger. 

Vi har endvidere fremsat ønske om, at der i forbindelse med indkaldelse til generalfor-

samlingen følger en orientering om, hvem der er på valg i bestyrelsen, gerne også med 

en kort præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesformanden erklærede efter et møde i en positiv stemning, at vore ønsker hav-

de givet anledning til eftertanke.  

Efter mødet med RAHNet i vinteren forventede vi at bestyrelsen havde taget initiativ til 

ændringer forud for generalforsamlingen. Dette skete desværre ikke. Formanden brugte 

det meste af sin beretning på at fortælle, at man tog hensyn til sommerhusejere - men 

ikke havde behov nye valgprocedurer. 

Det synes stadig problematisk, da mange sommerhusejere ikke har mulighed for at øve 

indflydelse på deres forsyningsselskab. Vi forsøger at få proceduren ændret så sommer-

husejerne, der udgør 30 % af andelshaverne også kan få indflydelse. 

Vi vil nu afvente og se, om man af eget initiativ tager skridt til at ændre tingenes til-

stand. I modsat fald må Forretningsudvalget tage skridt til selv at stille forslag på en 

kommende generalforsamling. 

 

 

Diverse aktiviteter 

Formanden har undervejs haft henvendelser om hjælp og rådgivning fra foreninger uden 

for Sammenslutningen og fra tidligere medlemmer. I sådanne situationer har han ikke 

afvist henvendelserne, men har samtidig opfordret til at tilslutte sig Sammenslutningen. 

Også i forbindelse med henvendelser fra nystartede vejlaug, der mangler hjælp og vej-

ledning i forbindelse med opstarten, er der opfordret til dannelse af grundejerforeninger 

og samtidig indmeldelse i Sammenslutningen. 

Formanden har endvidere løbende været i dialog med Søndervig Beboerforening og Ve-

dersø Grundejerforening med det formål at udvide samarbejdet, og denne kontakt fort-

sætter. 

 

På et møde med Midt og Vestjyllands politi i foråret 2014 blev der informeret om mu-

lighed for at installere lokal tv-overvågning i et område, da man havde erfaringer med, at 

dette havde en vis præventiv effekt. Det blev oplyst, at en forudsætning for at etablere 

noget sådant var, at det skulle fremgå af foreningens vedtægter. En enkelt forening har 
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allerede muligheden indeholdt i de gældende vedtægter og har derefter med opbakning i 

en beslutning på generalforsamlingen søgt om tilladelse, men tilladelsen blev ikke givet, 

da der blev krævet tilsagn fra samtlige grundejere. - En beslutning på en godkendt gene-

ralforsamling, samt en yderligere forespørgsel til alle grundejere via e-mail, mente man 

altså ikke var tilstrækkeligt. 

 

Region Midt har foreslået at spare akutbilordningen i regionen med store konsekvenser 

for vort område. Vi har fremsendt indsigelse mod denne besparelse. Besparelsen er efter 

mange andre indsigelser droppet. 

 

 



Sammenslutningen af Sommergrundejerforeninger på Holmsland Klit 

SU-årsregnsk2014-2015.doc 

 

Årsregnskab og status for 2014/15   

 

 

Regnskabsperiode 01.08.2014 – 31.07.2015 

 

Indtægter 

Kontingent indbetaling   29.560,00 kr. 

Renteindtægt    449,64 kr. 

Indtægter i alt   30.009,64 kr. 

 

Udgifter   
Møder    12.690,20 kr. 

Avis/medlemskab        745,00 kr. 

Gaver        892,90 kr. 

Porto/Papir      1.997,30 kr. 

Tryk/I     1.578,75 kr. 

Kørsel / honorar   16.100,05 kr. 

Netbank gebyr        100,00 kr. 

Udgifter i alt       34.104,20 kr. 

  

Periodens resultat       -4.094,56 kr.

  

 

Status 

Beholdning pr 1. august 2014 149.470,78 kr. 

Periodens resultat    -4.094,56 kr.  

Formue pr. 1. august 2015    145.376,22 kr. 

 

 

Beholdningen forefindes pr. 1. august 2015 som: 

 

Nordea Plus konto Fri    80.000,00 kr. 

Nordea Foreningskonto    65.376,22 kr. 

Indestående - ialt                  145.376,22 kr. 

 

 

Højbjerg, den 6. august 2015 

 
 

 

 Regnskabet er revideret. Bankbeholdning og 

bilag er kontrolleret og fundet i orden. 

  



Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 

Budgetoplæg 2015 / 2016-v3-gsa 

 

Forretningsudvalgets oplæg til Budget 2015 / 2016 

         

 

UDGIFTER 

Møder 13.500,00 

Avis/kontingent  1.700,00 

Gaver 600,00 

Porto/papir 150,00 

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

Kørsel 7.250,00 

Netbank gebyr 100,00 

Projekter, sponsering ”Naturens dag” 2.500,00 

Driftsudgifter forretningsudvalg – Web, regnskab mv. 11.500,00 

 

I alt 42.800,00 

 

 

INDTÆGTER 

Renteindtægt  500,00 

Kontingent indbetaling (index reg. ~ 2%).  32.590,00 

I alt  33.090,00 
 

Drifts resultat 2015 / 2016          -9.710,00 

 

 

 

Formue pr. 1. august 2015                                       145.376,22 

    

Formue pr. 1. august 2016                                       135.666,22  

 

 

 

 

 

 

 

 

Højbjerg, den 15. august 2015 

 

 

Geert Sønderskov Andersen 

Kasserer 
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Kontingent 2015 - 2016

r

Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Antal 
medlemmer

Kontingent 
2014 -15

Kontingent 
2015 -16

Skodbjerge Grundejerforening af 1990 25 595 610

Laust Diges Vejs Grundejerforening 27 595 610

Sortebærdalen Syd 31 595 610

Årgab 73 34 595 610

Jacob Bondes Vej 53 0 1210

Sneppedalen 62 1185 1210

Mågedalen 75 1185 1210

Foreningen Houvig 2003 85 1185 1210

Strandgården 88    1185 1) 1210

Nygård 112 1775 1810

Lyngvejen 120 1775 1810

Houvig 135 1775 1810

Haurvig 146 1775 1810

Havklit 147 1775 1810

Søndre Klegod Grundejerforening 207 2950 3010

Klegod Grundejerforening 216 2950 3010

Holmsborgvejen 225 2950 3010

Hegnet 260 2950 3010

Lodberg Hede Grundejerforening 540 2950 3010

2588 29560 32590

1) restance
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Referat fra årsmøde, den 29. august 2015. 

 
 

                                                                                                                                   
 
 
 

Indledning. 
Indledningsvis blev der foretaget registrering af de medlemmer, der var mødt op. 
 
Formanden bød herefter velkommen til forsamlingen og udtrykte forhåbning om et godt møde. 
 
Ad pkt. 1. Valg af dirigent. 
Forretningsudvalget foreslog Gunnar Pedersen, Lyngvejen. Gunnar Pedersen blev ensstemmig 
valgt. 
 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet og dermed beslut-
ningsdygtigt. Ingen ytrede sig herimod. 
 
Ad pkt. 2. Forretningsudvalgets beretning. 
 
Ordet blev herefter givet til formanden, der indledte med at henvise til den udsendte skriftlige be-
retning. 
Formanden kommenterede meget kort de mest aktuelle emner siden sidste årsmøde: 
 
Tilgang af foreninger  
Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune  

 
 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Forretningsudvalgets beretning v/formanden 
3. Fremlæggelse af regnskab  
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg i henhold til vedtægterne  
5a   Forretningsudvalget 

På valg er: 
Thue Amstrup-Jørgensen – modtager genvalg 
Preben Greibe – modtager genvalg 
Gunnar Pedersen – modtager ikke genvalg 
Valg af nyt forretningsudvalgsmedlem 

5b  Valg af revisor 
 På valg er Lars Fløe 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuel 
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Kystnære havmøller: Naturstyrelsen har modtaget 65 indsigelser 
Kystsikring:   Vinden har taget 5-10 m de værste steder. Der udføres pt sandforing 
Bebyggelsesprocenter: Foreslås hævet fra 10 til 15 
Vestkyststien:  Manglende vedligeholdelse i h t aftalen med kommunen 
Bagges Dæmning: Brofag på vej. Forventes færdig i efteråret 2015 
Infomateriale  
Klitsyn  
Web-side  
Lokalplaner  
Ringkøbing-Skjern Forsyning  
RAHnet 
 
Debatten 
 
Dirigenten satte nu både den skriftlige og den mundtlige beretning til debat i forsamlingen. 
 
Der blev spurgt hvordan det gik med stien syd på fra Hvide Sande. Svaret var, at spørgsmålet stil-
les til Borgmesteren, når han kommer. 
 
Mht til kystsikring blev det fremført, at man mange steder havde anlagt høfter. Efter forretningsud-
valgets oplysninger mener kystdirektoratet ikke det er en anvendelig løsning. Kystdirektoratet har 
en 10-årig kontrakt for sandpumperne. En del gav udtryk for, at det ikke var en holdbar løsning. 
 
En del medlemmer fortalte hvordan man havde løst den elektroniske kommunikation i de enkelte 
foreninger. 
 
Mange roste, at der blev udsendt en skriftlig beretning. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 
Ad pkt 3. Regnskab for 2014/15. 
 
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 taget til efterretning 
 
Ad pkt. 4. Budget for 2015/16 og fastsættelse af kontingent 
 
Kassereren gennemgik forslag til budget for det kommende år samt forslag til kontingent for den 
enkelte medlemsforening. 
 
Forslaget til budget for det kommende år er tidligere udsendt til Sammenslutningens medlemmer. 
 
Efter besvarelse af de stillede spørgsmål, blev begge forslag enstemming godkendt, hvilket bety-
der, at kontingentet til Sammenslutningen stiger med ca 2%. 
 
Ad pkt. 5a. Valg til Forretningsudvalget. 
 
Thue Amstrup-Jørgensen og Preben Greibe blev genvalgt uden modkandidater 
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Ove Toftbjerg blev nyvalgt. 
 
Ad pkt. 5b. Valg af revisor. 
 
Lars Fløe blev genvalgt som revisor uden modkandidater. 
 
Ad pkt.6. Indkomneforslag 
 
Der var ingen indkomne forslag 
 
Ad pkt. 7. Eventuelt. 
 
Under dette punkt kom der en række indlæg omkring Kystnære Havvindmøller, der alle bakkede 
op om forretningsudvalgets holdning. 
 
Repræsentationen ved RAHNet blev drøftet. 
 
Der blev stillet spørgsmål om vandforsyningen. Her kunne henvises til, at der ville være et foredrag 
herom efter generalforsamlingen. 
 
Lodbjerg Hede kom med en indlæg omkring Naturens dag og opfordrede til at man deltog, samt at 
man informerede om arrangementet i foreningerne. 
 
Formanden rettede en stor tak til Gunnar Pedersen for hans mangeårige virke i Sammenslutnin-
gen. 
 
Da ikke flere ønskede ordet, afsluttede dirigenten årsmødet, idet han samtidig takkede de frem-
mødte for god ro og orden. 
 
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.  
 
 
 
Referat: Preben Greibe 
 
 
 
Referatet godkendt af dirigent Gunnar Pedersen, den 05. september 2015. 
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