
             Beretning GF 2014. 

Kære medlemmer så er vi igen samlet til generalforsamling i vores 
grundejerforening, det lykkede ikke at få et klitsyn sidste år, 
men vi blev indkaldt til et møde med Svend Wodskou angående hyben, 
hvor klitfogeden Hanne deltog, 
 
Svend skulle gå hjem og forelægge resultatet for miljøcenteret, som 
ligger i København, intet nyt er godt nyt, og det var det. Der er stadig 
ikke kommet et svar, og nu er han syg, så nu fælder vi der, hvor det er 
nødvendigt. 
 
Natur har sat et stort projekt i gang med penge fra EU, men det dækker 
ikke vores område. Der skal gøres noget ved hyben, og i naturpark Thy 
og på Kallesmærsk Hede skal der bruges ca 21 millioner kr., hvoraf EU 
betaler 50 %. 
 
På SA mødet blev der blev talt om mange af ting, som vi mener, forenin-
gerne selv burde kunne klare, men det blev oplyst, at man i år vil 
påbegynde planlægningen af en cykelsti med 2 kørebaner fra Hvide 
Sande til Nordsø Camping på vestsiden af klitvejen, men jeg kan se af 
planlægningen, at det er udskudt til næste år.  
 
Så kom forslaget til en ny lokalplan for Mettes Bjerg, hvor man i sin 
godhed forærede vedligeholdelsen af P-pladsen og toiletbygning til GF, 
Resten af området skulle bebygges med 7 nye sommerhuse. 
Man skulle bruge pengene til et nyt missionshus og renovere 
præsteboligen. 
 
Vi kontaktede alle beboerne og bad dem om at gøre indsigelse mod 
planen. 
Det rystede Kommunen lidt, at der kom så mange indsigelser. 
Jeg kan oplyse, at selv om det er foreningen, der klager, så regnes det 
kun for én klage. 
 
Jørgen Boe udfærdigede vores indsigelse, og foreningen blev indkald til 
et møde med landinspektøren og RKSK plan-afdeling, hvor sagen blev 
drøftet. Her lykkedes det Munck, som bor i Skjern, at råbe politikkerne op 
– det var jo valgår!!! 
 
Sagen er gået helt i stå efter, at vi havde et møde med Teknisk Udvalgs 
formand Ole Kamp, hvor Jørgen Boe kom med et nyt forslag. 
 
P pladsen er vi slupper for, det var en fejl!! 



 
   1. 
Jeg har fra start foreslået, at den resterende jord bliver tilskødet 
grundejerne, for så er man ude over flere forsøg på udnyttelse. 
 
Jeg må indrømme, at det er en sag, som har taget megen tid, og jeg må 
indrømme, at det tog tid, før man forstod min idé med at tilskøde arealet 
til grundejerne, jeg er nok ikke dygtig nok til at forklare mig??? 
Grundejerforeningen kan ikke eje jord, da det er en frivillig forening, 
hvilket kom helt bag på embedsmændene, da vi var til møde med dem. 
 
Den sag har virkelig taget meget af min tid. 
 
Jeg har i denne uge fået besked om, at de har trukket ansøgningen 
om ny lokalplan tilbage. Mon ikke den er lagt i skuffen til bedre 
tider??  
Og måske en ny kommunalbestyrelse?? 
 
Jeg har modtaget en klage over lugt fra minkfarmen. Jeg bad vedkom-
mende om at klage til Kommunen og blev efterfølgende orienteret om, at 
man havde fået 76 klager. 
 
Grunden til, at jeg beder grundejerne om at klage, er, at en klage fra en 
sommerhusejer vægter ligeså meget som en fra GF. GF har kun fået 2 
klager sidste år og 2 i år. 
 
Jeg kan oplyse, at Kommunen har været på kontrol på minkfarmene, og 
der ikke er noget at komme efter. 
 
Der har været mange klager over vandproblemer ved nogle af sommer-
husene, RKSK gav Mathiesen lov til at rense en rørledning.  
 
Vedkommende kendte åbenbart ikke Mathis, for der dukke en regning op 
på 10 000 kr., som Kommunen ikke ville betale. Derefter gik han i gang 
med Herning GF, som heller ikke ville betale, og sagen endte i landsret-
ten hvor han tabte. 
 
Jeg har forsøgt at hjælpe med råd og vejledning, men vi kan ikke gå ind 
og få lavet en vandplan. 
 
For det første er det kun et mindretal af medlemmerne, som har proble-
mer, og nogle af problemerne har været der i mange år. 
 
For det andet er nogle af problemerne selvskabte, da etablering af volde 
og opfyldning af grøfter er medvirkende til vandproblemerne. 
 



 
   2. 
    
Da jeg var rundt for at se på veje, var der nogle steder, hvor vandet stod 
rundt om husene. Der var også nogle steder, hvor en lille grøft ville 
kunne lede vandet væk til et vandløb, som man må efter vandløbsloven. 
 
Da vi var på Mettes Bjerg mumlede Ole Kamp noget om, at man nok var 
nødt til at gå ind i vandproblemerne. 
 
Jeg frygter, at det vil betyde en kloakering af området. 
 
Der er kommet et forslag til generalforsamlingen om vandproblemer, 
der kan vi tage debatten. 
 
Der kom en folder med titlen  NATURPARK HOLMSLAND KLIT 
som SA har været medforfatter til. 
 
Jeg mener at titlen er misvisende, da jeg forbinder ordet naturpark med 
noget helt andet end et sommerhusområde. 
Det faldt ikke i god jord, at jeg kommenterede det på SA mødet. 
 
Så gik SA i krig med Kommunen omkring vedligeholdelse af deres OB 
belægning på vejene.  
Det skete i anledning af, at en TYSK cyklistforening havde klaget over 
Vestkyststien, som nu skal hedde Vestkystruten. 
 
Der var dårlig opmærkning, og der var bomme ved krydsende veje, 
hvilket forhindrede, at man kunne køre lige igennem. 
 
GF blev bedt om input over mangler, og vi meldte ind, at Tingodden var 
meget smal, og at der ikke var plads til cykler ved siden af bilerne, 
men da sagen kom frem var det OB belægningen, som tog teten,  
 
Det resulterede i, at der kom et forslag op i Teknisk Udvalg om, at man 
kun ville vedligeholde stien i forhold til, hvad cyklerne brugte. 
 
Alle sommerhusejere med grund ud til stien fik et brev, da lokalplanen 
blev godkendt, hvori der stod, at der ikke fremover vil blive pålagt 
grundejerne udgifter til vejen. 
 
Der stod i den daværende vejlov, at når man laver en privatvej om til en 
offentlig sti overtager kommunen vedligeholdelsen. 
 
  



   3. 
Man prøvede fra RKSK at sige, at brevet kun var en orientering, men ved 
behandlingen af forslaget var man blevet klogere, 
hvor der er grusveje vil man forsat holde vejen, 
men hvor der er OB kun i forhold til, hvad cykler slider på den.   
    
I vil nok bemærke, at der er blevet skiftet skilte ud langs hele stien. 
 
Bare vi havde den samme magt til at få noget klaret.  
 
Men nu er vedligeholdelsen af vejen flyttet til Ringkøbing, så det bliver 
ikke lettere at få noget lavet. 
    
Jeg har prøvet at få vejen saltet, da den har støvet meget, og jeg kan 
godt få Slott til det, men han køber salt ind sammen med kommunen, 
som slet ikke vidste, at den skulle salte,  har lovet at ringe tilbage. 
 
Der vil komme ændringer af sti-numre, da vi har et nr. 32, som ikke 
bruges, men mangler 2 numre i den nordlige del, men der er en lige så 
langstrakt behandlingstid, som med hyben, 
 
Det er Politiet, som træffer de beslutninger, og det foregår i København. 
 
Så løb jeg ind i embedsvældet, da jeg kontaktede Kyst for at fortælle, at 
vi tog sand nede ved strandkanten til at fylde op ved vores stiger. 
 
Sidste år var der ingen, som var vilde med at godkende det, men vi fik 
tilladelsen. 
Jeg brugte en hel dag på den sag og endte i juridisk afdeling, som men-
te, at det var det værste, de havde oplevet. 
 
Jeg forklarede, at det havde vi foretaget de sidste 27 år, og at det var 
Kyst, som udførte det, mens de havde maskiner, og at vi hvert år kørte 
sand på, hvor havet havde gnavet af klitten, så jeg mente, at jeg havde 
vundet hævd på det. 
 
Jeg tror, juristen var tæt ved at få et hjerteanfald, 
men jeg skulle kontakte Miljøcenter i København for at få en tilladelse. 
 
Jeg kontaktede Kommunen, men de kunne ikke hjælpe mig,  
jeg meddelte dem, at det kunne resultere i, at vi tog stierne ind der, hvor 
de gik lodret ned. 
 
N er der mærkeligt nok fyldt sand på. 
 
 



   4. 
Jeg spørger ikke mere om noget, for det giver kun arbejde.  
 
Vi fik 2 nye stigefolk sidste år, og de fik deres sag for, 
for det første havde vi et efterslæb, og for det andet havde vi meget 
sandflugt sidst på sommeren, så vores stiger sande til hele tiden. 
Vi er gået over til lærketræ, håber at det er mere holdbart, men under 
alle omstændigheder er det mere miljøvenligt at brænde af i 
brændeovnen. 
 
Stigefolkene har været igennem alle stierne inden påske og har påpeget 
nogle ting, som efterfølgende skal laves.  
 
Vi tog nogle af stigerne ind i vinter, da vi ikke kunne holde dem fri for 
tilsanding. 
 
Vi har fyldt stien op ved FDM igen i år, da den atter stod under vand. 
Der er kommet knust beton på, og der bliver lagt flis ovenpå. 
 
Sti 35 bliver lavet på østsiden, og der bliver lagt flis på. 
Sti 48 bliver belagt med nyt flis 
Hvis det ikke allerede er lavet, bliver det snart klaret. 
 
Hvis I konstaterer mangler ved stiger/stier, så giv os besked. 
 
Klitfogeden er ved at komme halm på stierne. 
 
Jeg har over for SA påpeget, at der ikke er nogle klitfogeder syd for 
Nordsø Camping, og Skov vil ikke ansætte nye, da de forventer, at GF 
over tager det. 
Jeg fik det svar, at det kunne vi selv gøre noget ved !!. 
    
Vi har efterfølgende skrevet til Videncenter for Kystturisme og klaget 
vores nød. 
 
 
   5. 
Så er der igen en bet til sommerhusejerne. Vi skal betale 300 kr. + moms 
mere end andre vandforbrugere med den undskyldning, at 
sommerhusene ikke bruger så meget vand, at de nye måler er dyrere, og 
det er dyrt at vedligeholde målerbrønden? 
Jeg er af den opfattelse, at grundlaget ikke er rigtigt. Min opfattelse er, at 
det faste bidrag er til vandværket, og prisen på vand er kostprisen på at 
producere det. 
 



Jeg mener, det er en dødssyg undskyldning, da det er de samme 
målere, som skal sidde inde i husene, ogde er ikke produceret endnu. 
Det sker hos Kamstrup i Stilling, 
 
Jeg har i den tid, vi har haft målebrøndene, fået skiftet en gummiring, og 
mener, det er en dårlig undskyldning for at få nogle millioner i kassen. 
Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen sende en udtalelse til RKSK 
Forsyning og RKSK Byråd, hvis forsamlingen synes, det er noget, vi skal 
gå videre med 
 
Der er forslag om, at der i sommerferien skal køre en bus fra Blåvand til 
Søndervig i ferien 2015 og 2016 med 10 daglige afgange, og der vil 
være mulighed for at tage cykler med, for der vil blive anskaffet en trailer 
til busserne. 
Der skal bruges 4 busser, RKSK har sagt ja til ordningen. 
 
Med hensyn til kystbeskyttelse så er der indgået en ny 5 års plan, men 
den er beskåret med hensyn til penge, så vi skal nok være glade for, at 
vi i øjeblikket har en god strand. 
Det sand, som blev fyldt på fra havnen, har vi glæde af endnu.  
 


