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GRUNDEJERFORENINGEN ÅRGAB af 1976 
 
Generalforsamling på Sømandshjemmet i Hvide Sande den 19. april 2008 
med 90 - 100 deltagere. 
 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Valgt blev Jørgen Boe, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til 
vedtægterne. 
 
 
2. Formandens beretning. 
 
Formand Leif Smærup oplyste, at klitsynet gav problemer, da Skov- og Naturstyrelsen igen fast-
holdt, at der ikke er penge til beskyttelse, og formanden forventer at få samme svar i år, selvom 
problemerne med det våde og blæsende vejr fortsætter. Problemerne er ikke blevet mindre, da der 
er blæst så meget sand over klitterne, at hjelmene mange steder er dækket til, så der skal plantes 
nye. 
 
Fritidshusenes Landsforening, som grundejerforeningen er medlem af, har bedt om et møde med 
den nye miljøminister, og her skal sandflugten tages op som emne. 
 
Grundejerforeningen bad Kystdirektoratet lave ramper på vestsiden af klitterne eller give tilladelse 
til at lægge sand på, men der kom ikke svar på hvem, der har ansvaret. 
 
Teknisk Udvalgs formand har lovet, at Kommunen deltager i klitsynet i år, da Kommunen betaler 
1/3 af udgiften. Leif Smærup forventer, at grundejerforeningen skal have et møde med Miljøcenter 
Ringkøbing, der er miljøministerens forlængende arm. 
 
Leif Smærup oplyste, at kystsikringen skal genforhandles i år gældende for en 5-årig periode, og 
planerne kan ses på Kystdirektoratets hjemmeside (www.kyst.dk/sw456.asp). Der var stillet forslag 
om, at der deltog en repræsentant for Kystdirektoratet i generalforsamlingen, men det kunne ikke 
lade sig gøre fra Kystdirektoratets side med så kort varsel. 
 
Grundejerforeningernes SU holdt møde den sidste lørdag i august, og et af emnerne var det nye 
feriecenter i Søndervig, som vakte en del bekymring med hensyn til trafik og infrastruktur, når tra-
fikken til 300 lejligheder skal klares ad de nuværende veje, stranden og klitterne. 
 
Der blev samtidig præsenteret planer om et oplevelsescenter (Stjernecenter) med et 30 m højt tårn 
i midten i Klegod mod fjorden, men det flyttes formentlig nærmere Ringkøbing. 
 
Der er også nye planer for området ved Troldbjerg med hotel og forretninger vest for røgeriet mod 
havnen. 
 
Igen i år har flere reageret på, at der under forbrugsafgifter står ”kontingent til grundejerforenin-
gen”, men det er vejbidraget, og det bliver rettet til næste år. 
 
Stierne renoveres, så de bliver 1,40 m brede og dækkes med flis. På stierne mod nord, hvor Han-
ne er klitfoged, trækkes der bigballer op fra ydersiden af klitten, og formanden vil forsøge at få 
hende til at rulle halm på stierne ved begge campingpladser. 
 
Der har været tale om etablering af flere redningsposter, og formanden har fået tilbud på 4 red-
ningsposter à 1.800 kr, da Røde Kors stopper med opsætning og vedligeholdelse af redningspo-
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ster, og det overtages af kommunen. Det vil betyde, at der forefindes en redningspost ved ca. hver 
anden nedgang til stranden, og ved Søndervig giver Trygfonden et beløb til en livredder. 
 
Grundejerforeningen har fået sin egen hjemmeside: www.aargab76.dk, og der vil referatet fra ge-
neralforsamligen fremover blive lagt ud, så alle kan læse det. Der henvises i øvrigt også til lands-
foreningens hjemmeside: www.mitfritidshus.dk. 
 
Beretningen blev godkendt, og der var opbakning til at invitere en repræsentant fra Kystdirektoratet 
til at deltage i grundejerforeningens generalforsamling til næste år, hvilket betyder, at generalfor-
samlingen starter kl. 9.00. 
 
 
3. Regnskab. 
 
Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet for 2007 og oplyste, at der p.t. er 34, der ikke har betalt 
kontingent, men de vil blive rykket. 
 
Karsten R. Nielsen foreslog uændret kontingent. 
 
Regnskab og uændret kontingent blev godkendt. 
 
 
4. Valg til bestyrelsen. 
 
Valg af formand: Leif Smærup blev genvalgt. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karsten R. Nielsen blev genvalgt. 
 
Valg af suppleanter til bestyrelsen: Niels Olsen og Niels Nicolaisen blev genvalgt. 
 
 
5. Valg af revisor. 
 
Valg af revisor: Jørgen Boe blev genvalgt 
 
Valg af revisorsuppleant: Ellen V. Pedersen blev genvalgt. 
 
 
6. Medlemstilgang. 
 
Karsten R. Nielsen oplyste, at der er kommet 20 nye medlemmer, men der er p.t. 12 medlemmer 
færre end sidste år. Der er nu 434 medlemmer ud af ca. 600 mulige. 
 

 
7. Indkomne forslag. 
 
Der er kommet 2 breve fra Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor man spørger, hvorvidt der er ønske 
om lørdagstømning af affaldssække mod en merudgift på 250 – 300 kr. pr. år, og om grundejerne 
ønsker samtlige årets affaldssække udleveret på én gang eller en ny sat i stativet, når renovatøren 
tømmer, som nu. 
 
Det blev besluttet ikke at gøre brug af tilbuddet om lørdagstømning samt at fastholde den nuvæ-
rende ordning med en ny sæk i affaldsstativet, når der tømmes. 
 

http://www.aargab76.dk/
http://www.mitfritidshus.dk/


BLANK.DOT / DokAjour-12483669-v1-2008-Ref  generalforsamling 

Der blev ytret ønske om, at forsøget med rør blev udvidet til at dække strækningen fra Nyminde-
gab til høfterne, hvilket er ca. 300 m længere nordpå. 
 
Leif Smærup oplyste, at den endelige rapport om virkningen af rørene kommer i maj og formentlig 
kan ses på Kystdirektoratets hjemmeside i juni. Rapportens konklusion vil indgå i de fremtidige 
planer om kystsikring. 
 
Der var ønske om, at grundejerforeningen skriver til Kystdirektoratet og beder om, at forsøget med 
rør fortsættes. 
 
Et medlem opfordrede til, at flest mulige tilmelder sig kontainerordning hos renovationsselskabet 
for at undgå, at ræve spreder affald. 
 
 
8. Eventuelt. 
 
Der blev forespurgt til betaling af kontingent via PBS, men kassereren oplyste, at tilmelding og ved-
ligeholdelse er for dyr, men man kan overføre pengene via netbank, hvis man husker at påføre 
medlemsnummeret. 
 
Der blev forespurgt til vejlaug for den nordlige del af området, og formanden oplyste, at man bør 
forlange vejsyn til efteråret, når der er gået 2 år fra sidste vejsyn. 
 
Der blev forespurgt til grantræerne, der ligger og flyder på stranden, og Leif Andersen kunne oply-
se, at de var anbragt af Havnen til beskyttelse af kunstværket og er ført sydpå af stormen, men 
strandrensningen starter 3. maj. 
 
Der blev forespurgt til internet, og formanden kunne oplyse, at han har kontaktet Bredbånd Midt-
Vest, men man har ingen løsninger, der tilgodeser sommerhusejerne, da man vil grave lysleder-
kabler ned til hvert enkelt sommerhus, hvilket kræver en stor tilslutningsprocent, og prisen vil 
komme til at ligge på ca. 700 kr. pr. md. 
 
Formanden oplyste, at Nr. Lyngvig Fyr bliver sat til salg, og fyrmesteren er flyttet. Der forefindes et 
idéoplæg til fyrets anvendelse, så det kan bruges af skoler m.v. og fortsat være åbent for besø-
gende.  
 
Birger Midtgaard foreslog, at grundejerforeningen støtter projektet med f.eks. 10.000 kr., og for-
manden lovede at tage spørgsmålet op på grundejerforeningernes SU. 
 


