
 

Generalforsamling i Grundejerforeningen Aargab af 1976  

den 17. Maj 2014 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. 83 deltagere 

 

 

1. Valg af dirigent 

Kim Morgenstjerne blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning 

Leif Smærup aflagde sin 25. beretning som formand. 

 

Hanne, der er klitfoged og har minkfarmen Sønder Klitvej 45 C, oplyste, at fjorden ind imellem kan være levende 

af fluelarver, men det er minkfarmene, der får klagerne over fluer. 

Hanne oplyste, at der ikke bliver ansat nye klitfogeder, men grundejerforeningen i Bjerregaard afholder f.eks. en 

arbejdsdag, hvor man få materialerne til klitbeskyttelse gratis, og selv lægger arbejdskraf til. 

 

Leif Smærup gjorde opmærksom på, at opgaven i h.t. lovgivningen ligger hos Naturstyrelsen. 

 

Der blev spurgt, om man kan se følger af den nye mole på standen. 

 

Leif Smærup pointerede, at det eneste, der virkelig beskytter strand og klitter er klipper, men de er iflg. 

Kystdirektoratet grimme. 

 

En sommerhusejer oplyste, at han har måttet investere i fluenet, og iflg. den pjece, han har, er det minkfluer. 

Klitfogeden opfordrede til at aflægge minkfarmen et besøg, så man ved selvsyn kan se, at minkene har ordnede 

forhold, og at der ingen fluer er. 

 

Der blev gjort opmærksom på, at der er sket stor erosion på kysten, specielt de sidste 3 – 4 år, og Leif Smærup 

opfordrede alle, der har mulighed for det, til at deltage i Kystdirektoratets åbent hus arrangement i Beach Bowl til 

efteråret. Alle klager tæller. 

Leif Smærup oplyste, at Kystdirektoratet er blevet flyttet fra Trafikministeriet til Miljøministeriet, og planen for de 

næste 5 års kystsikring ligger på hjemmesiden. 

 

Ejeren af Tingodden 218, der brændte i januar, advarede mod stikbensmålerne, der kan danne en lysbue udenom 

sikringen og sætte ild til huset. 

 

K. Fjord Tarbensen deler bekymringerne for kysten. Kystdirektoratets målinger er verdensberømte, men der skal 

håndkraft til, hvis klitten skal bevares, og Kystdirektoratet udviser ikke rettidig omhu, og det har ingen effekt, at 

der er 120 ansatte, og det er beklageligt, at kontorer ender i København, hvor man ingen føling har med området. 

 

Karsten Ransby Nielsen lykønskede Leif Smærup med hans 25 års jubilæum som formand for grundejerforeningen 

– ikke kun af navn, men også af gavn. Leif er en ildsjæl, bulldog og frontkæmper, og han siger tingene lige ud, 

ligesom Vibeke er en uvurderlig støtte. 

Bestyrelsen har besluttet at belønne Leif og Vibeke med et weekendophold på Fakkelgården. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Regnskabet herunder fastlæggelse af medlemsbidrag for 2015 

Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

 



  Side 2 

Uændret kontingent 250 kr. i 2015 og formentlig flere år fremover. 

 

4. Valg af formand 

Leif Smærup blev genvalgt, men gjorde opmærksom på, at det er hans absolut sidste periode som formand, så til 

næste års generalforsamling skal der indvælges et medlem, som vil lade sig vælge til formandsposten. 

 

Valg af bestyrelsesmedlem 

Karsten R. Nielsen blev genvalgt. 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

1. suppleant blev Niels Jørgen Laursen, og 2. suppleant blev Allan Madsen, Præstestien 3. 

 

5. Valg af revisor 

Ejnar Jensen blev genvalgt. 

Valg af suppleant 

Kim Morgenstjerne blev genvalgt. 

 

6. Medlemstilgang 

Karsten Ransby Nielsen oplyste, at medlemstallet er på 432, hvilket er 16 færre end sidste år. Girokortene blev 

udsendt i februar, men 1. april var der stadig 139, der ikke havde betalt. Der er 46 medlemmer af vejlauget, der 

ikke er medlem af grundejerforeningen, og der kunne være 555 medlemmer. 

 

Sommerhusejerne i den nye udstykning på Mettes Bjerg er tvungne medlemmer, og alle har betalt kontingent. 

 

7. Indkomne forslag 

1) Svendborg kommunes feriefond, der ejer Tingodden 459, har stigende problemer med vand på grunden. 

Feriefonden har uden held forsøgt at få hjælp hos Ringkøbing-Skjern kommune og foreslår derfor, at 

grundejerforeningen skriver til Kommunen og beder om, at Kommunen gør noget ved vandproblemerne. 

 

Leif Smærup oplyste, at Kommunen er forvaltningsmyndighed for vandløb, og grundejere kan forlange 

vandløbssyn. 

 

Der har været grøfter hele vejen rundt i området, men de er nu enten sandet til eller fyldt op med volde og 

indkørsler. 

 

Kommunen skal forlange grøfterne genetableret, så vandet kan løbe væk 

 

Det blev vedtaget, at Grundejerforeningen skriver til Teknisk Udvalg og beder Kommunen lave en vandplan. 

 

2) Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at udmelde foreningen af Sammenslutningen. 

Leif Smærup oplyste, at Sammenslutningen efter bestyrelsens mening har udviklet sig til en forening, primært for 

grundejerforeningerne nord for Hvide Sande, ligesom spørgsmål stillet rettidigt til den årlige generalforsamling 

ikke besvares. 

 

Aksel Nielsen, Granvej, fandt det ikke fornuftigt at true med udmeldelse. 

Aksel Nielsen gjorde samtidig opmærksom på, at udsendelse af nyhedsbreve fra Grundejerforeningen ikke 

fungerer. 

Web-masteren undersøger, om der er problemer med nyhedsbrevene. 

 



  Side 3 

Der blev foretaget skriftlig afstemning, og bemyndigelsen til bestyrelsen blev givet med 39 stemmer for, 11 imod 

og 1 blank. 

 

8. Eventuelt 

Leif Smærup oplyste, at Optimere tilbyder 15% rabat på indkøb til medlemmer af Grundejerforeningen. 

Svømmehallen tilbød rabatkort til udlejningsbureauerne, men den ordning er ikke tilladt af EU, så den er blevet 

stoppet. 

 

Leif Smærup opfordrede til at tage en folder om hund i naturen og på stranden og opfordrede samtidig til, at man 

ikke løber og hopper i beskadigede klitter, men henviser til de autoriserede stier/nedgange. 

 

Leif Andersen vil undersøge, om der er henvisninger til stierne, der trænger til en renovering. 

 

Grundejerne bedes give besked til bestyrelsen, hvis man ser beskadigede stiger. 

 

Kim M, Tingodden 41 henledte opmærksomheden på brochuren Velkommen til Vestkysten, og ønskede at vide 

hvorfor, hybenroserne bør bekæmpes. 

 

Leif Smærup oplyste, at hybenroserne kvæler alt nedenunder, og der er derfor ikke noget til at holde på sandet, 

som stryger lige igennem. 

 

Leif Smærup takkede for et godt fremmøde. 

 

 

 

 

 


