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Referat af årsmøde i Sammenslutning af 
sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 

den 27.08.2022 – Lejrskolen Vesterled, Haurvig 
 
 
 
 
 
DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET.  

1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Forretningsudvalgets beretning v/formanden  
4. Fremlæggelse af regnskab og budget 
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Indkomne forslag 

 Forslag fra bestyrelsen: 
o Udkast til ajourførte vedtægter vedlægges. 

 Forslag fra Holmsborgvejens Grundejerforening (HGF) 
o Se vedlagte forslag 

7. Valg til forretningsudvalget - ifølge vedtægter 
På valg til forretningsudvalget (FU) er:  

 Ivan Laursen (modtager genvalg) 
 Ole Andersen (modtager genvalg) 

8. Valg af suppleanter 
På valg som suppleant er: 

 Karin Nielsen 
 Jenny Skytte (modtager ikke genvalg – solgt sommerhuset) 

9. Valg af revisor 
 Annemette Madsen (modtager ikke genvalg – solgt sommerhuset 

10.Eventuelt 
 
 
 
Ad 1) - Velkomst ved formanden 
 
Tage Schmidt (Hegnet) bød folk velkommen - 25 personer var fremmødt fra 16 
Grundejerforeninger. 
 
 
Ad 2) - Valg af dirigent og referent 
Thue Amstrup-Jørgensen (Klegod) blev valgt som dirigent, mens Jan Fuglsang (Må-
gedalen) blev valgt som referent. Thue Amstrup takkede for valget - ingen havde 
bemærkninger til indkaldelse eller dagsorden. 
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Ad 3) - Forretningsudvalgets beretning v/formanden  
Der henvises den skriftlige beretning, som var udsendt med indkaldelsen, som er i 
filen ”Beretning 2022.pdf 
 
Havvindmøller: 
Thue Amstrup-Jørgensen (Klegod) oplyste, at ca. 300 havde søgt om erstatning 1. 
gang jf. værditabsordningen, mens 127 havde ansøgt i anden omgang. Det var af 
opfattelsen, at ca. 60-80 huse yderligere kunne have fået erstatning, hvis der var 
ansøgt. 
Dan B. Jensen (Lyngvejen) var enig med Thue og var af den opfattelse, at erstat-
ningen var høje, når det blev sammenlignet med ordninger på land. 
Ole Andersen (Fyrmarken-Sivbjerg) meddelte, at han havde fået afslag på erstat-
ning, da hans sommerhus havde støj fra Landevejen og luftbårne elledninger. 
Jens Kirk (Klegod) oplyste, at Vattenfalls annoncering i Ugeavisen Ringkøbing var 
”tynd” 
 
Kystsikring 
Ivan Laursen (Sdr. Klegod) oplyste, at der tirsdag den 23. august 2022 var afholdt 
møde med Kystdirektoratet. Plancher vedlagt i filen Lodbjerg-Nymindegab.pdf. Der 
bruges 200 mio. årligt på kystsikring fra Nymindegab til Lodbjerg i nord. Der er ud-
arbejdet materiale, hvor man på et kort kan se, hvad som er målet og ikke. Gene-
relt accepteres ingen tilbagetrækning i Kommunen, men omkring Hav-
klit/Klegod/Sdr. Klegod var der ingen målsætning. Der var aftalt møde med Kystdi-
rektoratet, hvor nævnte område skal besigtiges. 
Der var en længere drøftelse, hvor flere havde holdninger til det oplyste. 
 
Dræn 
Ole Andersen (Fyrmarken-Sivbjerg) oplyste, at Kommunen er behjælpelig med ud-
levering af eksempler på vedtægter til dræningslaug, Generelt var fordelingsnøglen 
– altså hvem skal betale, den største udfordring. 
Børge Lind (Mågedalen) oplyste, at Kommunen har lavet en procesbeskrivelse, 
mens Ivan Laursen (Sdr. Klegod) mente, at der manglede detailbeskrivelse. 
 
Byggesager: 
Thue Amstrup-Jørgensen (Klegod) opfordrede til, at Grundejerforeningerne fik de-
taljeret indsigt i byggesagerne for deres eget område, da Kommunen ikke fører til-
syn med byggerier.  
 
 
Ad 4) – Regnskab og budget 
Vedtaget uden bemærkninger 
 
 
Ad 5) – Kontingent 
Vedtaget, at der ydes 50% rabat i indeværende regnskabsår 
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Ad 6) – Forslag 

 Vedtægterne blev vedtaget uden bemærkninger 
 Forslag fra Holmsborgvejens Grundejerforening (HGF) blev drøftet, 

men der var enighed om, at de vedtagne vedtægter var dækkende. 
 
 
Ad 7) – Valg til forretningsudvalget. 

 Ivan Laursen blev genvalgt 
 Ole Andersen blev genvalgt 

 
 
Ad 8) – Valg af suppleanter 

 Peder Bagge (Nygaard) blev valgt 
 Finn F. Sørensen (Haurvig) blev valgt 

 
 
Ad 9) – Valg af revisor 

 Jan Hedegaard (Årgab 1976) blev valgt 
 
 
Ad 10) – Eventuelt 

 Intet 
 
 
 
Som dirigent Som referent 
 
Thue Amstrup-Jørgensen Jan Fuglsang 
 


