
GRUNDEJERFORENINGE ÅRGAB af 1976 
 

Generalforsamling på Sømandshjemmet i Hvide Sande den 1. maj 2010 

med 72 deltagere. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Valgt blev Jørgen Boe, der konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet den 28. februar 

2010 og dermed lovligt indvarslet henhold til vedtægterne. 

 

 

2. Formandens beretning. 

 

Formand Leif Smærup oplyste, at Hanne overtager vedligeholdelsen af hele klitten, hvilket er 

et plus. Ved klitsynet 2009 ville Oxbøl Statsskovdistrikt have stien ved Nordsø Camping syd 

om milen, mens formanden og Hanne ønskede den flyttet nordpå, da det giver kortere afstand 

til campingpladsen, men det bliver forsøgt igen i år, hvor det er Miljøcenter Ringkøbing, der 

har ansvaret.  

 

Sti nr. 31 er blevet flyttet på grund af sandflugt. 

 

Kommunen har stoppet saltning af stamvejen af økonomiske årsager, og formanden har bedt 

Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Holmslands Klit tage sagen op, men grundejer-

foreningen salter igen i år, men trækker det lidt, så det virker hele sommeren. 

 

Der har været problemer med, at slamsugeren ikke kunne komme frem på grund af træer på 

begge sider af vejen visse stedet, så grundejerne med træer langs vejen bedes være opmærk-

somme på, at slamsugeren er meget høj. 

 

Der har været en del debat om forsøget med kystsikring med rør ved Skodbjerge, men forsø-

get stoppes nu, da det ikke kan påvises, at rørene har virket, og i januar gav Kystdirektoratet 

afslag på at fortsætte forsøget, men grundejerforeningen i Skodbjerge og Poul Jacobsen har 

klaget til statsministeren og transportministeren over afgørelsen. 

 

Forslaget fra Jimmy Flindt om bænke og soldrevne både sendte vi til Grønt Råd, som opfordrer 

Grundejerforeningen til selv at sætte bænke op på foreningens fællesarealer – dem har vi blot 

ingen af. 

 

Der er bygget et nyt sommerhus ved sti 31 i klitfredet område, og formanden har søgt aktind-

sigt i sagen, da der er lavet fire tegninger, og huset er blevet større hver gang. Miljøcenter 

Ringkøbing har givet tilladelse på trods af, at chefen for Miljøcentret på Sammenslutningens 

møde i august påstod, at ”der altid gives afslag på byggeri i klitfredet område”. Andre har søgt 

om mindre tilbygninger og fået blankt afslag. 

 

Ved klitsynet den 27. april 2010 blev det konstateret, at der var opført udekøkken og bad uden 

tilladelse, og det vil blive krævet fjernet. 

 

Ringkøbing-Skjern kommune har sendt den nye kommuneplan i høring, og grundejerforenin-

gen har sendt bemærkninger til Sammenslutningen, der har sendt grundejerforeningernes 

samlede bemærkninger til kommunen. Kommuneplanen omhandler bl.a. Nr. Lyngvig Fyrs 

fremtid og et oplevelsescenter i Bjerregård, og den opstiller regler for solfangere og paraboler. 

 

Teknisk Forvaltning har administrativt givet lov til at nedlægge en grundejerforening, der er 

oprettet i henhold til lokalplanen for området, ligesom der ikke må være master i sommerhus-

området, hvilket man dog også har dispenseret fra.  

 

Teknisk udvalg har haft minkfarme på dagsordenen og besluttet, at der kun gives tilladelse til 

udvidelser af miljømæssige hensyn, men ikke til udvidelse af dyreenheder. Hvis man har pro-



blemer med lugt og fluer, bør man klage til kommunen – jo flere, der klager, jo større er chan-

cen for, at problemet bliver taget alvorligt. 

 

Formanden har modtaget et forslag til høring fra Ringkøbing-Skjern kommune om vandreture, 

der skal foregå oppe i klitterne uden for de afmærkede stier, men det blev der givet afslag på  

ved klitsynet den 27. april. 

 

Sti nr. 44 vil blive høvlet af i ca. 1,5 meters bredde og belagt med flis i år. Det er målet, at der 

hvert år renoveres nogle af stierne, så udgifterne bliver fordelt. 

 

Husk, at alle, der har købt affaldsstativer af Holmsland kommune, kan afhente 2 fliser på gen-

brugspladsen i Hvide Sande. 

 

Næste års generalforsamling afholdes den 21. maj 2011. 

 

Nicolaisen gjorde opmærksom på, at grundejerforeningerne i Bjerregård ikke er blevet nedlagt, 

men gjort ”sovende”. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 

3. Regnskabet. 

 

Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet og oplyste, at der var 461 medlemmer i 2009. 

 

Karsten R. Nielsen foreslog uændret kontingent på 200 kr. i 2011. 

 

Regnskab og uændret kontingent blev godkendt. 

 

 

4. Valg til bestyrelsen. 

 

Valg af formand: Leif Smærup blev genvalgt med akklamation. 

 

Valg af kasserer: Karsten Ransby 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: Margit Nielsen, Tingodden 353 blev valgt. 

 

 

6. Medlemstilgang. 

 

Karsten R. Nielsen oplyste, at der p.t. er 407 medlemmer, der har betalt, hvilket er 54 færre 

end i 2009. 

 

Kassereren opfordrede til, at man betaler kontingentet til grundejerforeningen senest 1. april, 

da det giver kassereren noget mere arbejde at skulle sende rykkere ud. De sidste i 2009 betal-

te i oktober/november. 

 

Kassererens ”suk” lægges på hjemmesiden. 

 

7. Indkomne forslag. 

 



Ingen indkomne forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen foreslår, at grundejerforeningen 

melder sig ud af Fritidshusejernes Landsforening, da kontingentet er steget, og foreningen 

primært beskæftiger sig med problemer med sommerhuse på lejet grund og ulovlig beboelse i 

sommerhuse – især på Sjælland, så grundejerforeningen får for lidt for kontingentet. 

 

Grundejerforeningen fortsætter foreløbig i Sammenslutningen af Grundejerforeninger på 

Holmslands Klit. 

 

Grundejerforeningens ansvarsforsikring opsiges ligeledes, da den stiger og ikke er nødvendig, 

da stigerne tilses med jævne mellemrum, og grundejerforeningen har ingen deklarationer og 

ingen fællesarealer og derfor intet ansvar. 

 

Det blev vedtaget at melde grundejerforeningen ud af Fritidshusejernes Landsforening. 

 

 

8. Eventuelt. 

 

Formanden oplyste, at DR Dokumentar søger folk, der har haft indbrud, hvilket lægges på 

hjemmesiden, men området er ikke plaget af indbrud. 

 

Der har været vejsyn i den nordlige del af området, men heller ikke denne gang blev der enig-

hed om et vejlaug. 

 

Der blev spurgt til de planlagte hastighedstavler på Tingodden, men planerne står stille i for-

bindelse med politireformen. 

 

Der blev klaget over store huller i vejen ved Tingoddens nordlige indkørsel – formanden vil 

rykke kommunen for en reparation, da der også ligger store sten på vejen. 

 

Ved indkørslen til Søholmvej er der ligeledes store huller i vejkanten. 

 

Der blev spurgt til chikanerne ved Margueriten, og formanden oplyste, at vejen er for smal til 

chikanerne. Lastbiler og ambulancer har svært ved at passere. 

 

Der blev spurgt, om det kan lade sig gøre at lade skraldespandene stå på stranden om vinte-

ren, men det kan ikke lade sig gøre, da de enten blæser væk eller dækkes med sand. 

 

Leif Andersen oplyste, at skraldespandene bliver opsat først i juni og hentes igen senest midt i 

september, da de mistes, hvis de står længere. 

 

Det blev foreslået, at der placeres skraldespande ved stierne på den østlige side. Kommunen 

har ingen ressourcer til det, men grundejerforeningen undersøger muligheden. 

 

Der blev spurgt til underskrifter mod byggeriet af Tingodden 123, men formanden oplyste, at 

de ikke indgår i aktindsigten. 

 

Der blev udtrykt beklagelse over moden med at anlægge klitter (volde) mellem grundene, men 

formanden oplyste, at der kun fremgår regler i kommuneplanen. Jordvolde skal anlægges i 

nær tilknytning til terrasse og må højst være 1,2 m høje. 

 

Generalforsamling i 2011: 21. maj på Sømandshjemmet. 


