
 

Generalforsamling i Vejlaug for Tingodden, Søholmvej og Mettes Bjerg  

den 2. maj 2015 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande.  

 

 

1. Valg af dirigent 

Allan Madsen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning om Vejlaugets virksomhed i det forløbne regnskabsår 

Leif Smærup aflagde beretning: 

 

Vores veje har holdt sig rimeligt i den våde vinter, så vi har ikke lavet de store reparationer i foråret, men der er 

altid nogle huller og enkelte veje, som skal have nyt grus, men jeg synes, vi har en fornuftig vedligeholdelse af 

dem. 

 

M.h.t. stamvejen, så er vedligeholdelsen ikke så god, for Ringkøbing-Skjern Kommune har sat standarden til det 

lavest mulige, og der blev heller ikke foretaget saltning sidste år. 

Vi saltede én gang, som vi plejer, men mener ikke, vi skal overtage Kommunens arbejde. 

 

Skal Vejlauget salte? 

 

Særligt nu, hvor man har profileret Vestkyststien, der går fra grænsen til Skagen. 

 

Der er flere steder, hvor buske og hyben gror ud over vejen. 

 

Spørgsmålet er, om vi skal få det klippet med den udgift, der følger, eller vi skal bede RKSK om at skrive til hver 

enkelt grundejer og forlange, at de får det klippet. 

 

Vi fik et asfaltfirma til at reparere Søholmvej, og firmaet mener, den kan holde et par år mere. Der blev fældet 

hyben, og rabatten blev høvlet af, så vandet har mulighed for at løbe væk fra vejen. Der er samtidig sat pæle op i 

svinget for at holde bilerne inde på asfalten, og det ser ud til at virke. 

 

Det var beretningen. 

 

Der var forslag om at rette henvendelse til Turistforeningen m.h.t. saltning af vejen. Der er en i Kloster, der kan 

gøre det. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet, og oplyste, at Søholmvej efter at være blevet repareret for ca. 30.000 

kr. forventes at kunne holde et par år mere. Det er ca. 10 år siden, den blev asfalteret. 

 

Saltningen fremover blev diskuteret, da RKSK stadig skal holde vejen som Vestkyststi, og Kommunen salter kun 

for turisternes skyld – ikke for grundejerne. 

 

Leif Smærup oplyste, at Kommunen tager 50 kr. i gebyr pr. medlem for at opkræve kontingent. 

 

Der blev spurgt til saltningen og Leif Andersen svarede, at det er calsium clorid med vand, der spredes ud med en 

gyllespreder, og det holder 2 – 3 måneder, men må helst ikke spredes på en helt tør vej. 



  Side 2 

 

Saltet binder fugten og er i øvrigt svanemærket. 

 

Lene Lærke, Tingodden 88 spurgte, hvad en saltning koster, og Leif Smærup svarede, at det koster 27.000 kr. pr. 

gang. 

 

Der blev opfordret til saltning af Tingodden + et stykke af Granvej én gang om året. 

 

Det blev besluttet at rette henvendelse til formand for Teknik- og Miljøudvalget Ole Kamp vedr. Vestkyststien og 

generalforsamlingens overvejelser om at stoppe saltning. 

 

Det blev vedtaget at foretage 1 gang saltning. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til godkendelse, herunder fastsættelse af 

medlemskontingent 2016 

Karsten R. Nielsen fremlagde budgettet. 

 

Kontingent uændret 300 kr. 

 

Godkendt. 

 

5. Valg af 1 medlem til bestyrelsen  

På valg er Jørgen Boe 

 

Jørgen Boe blev genvalgt. 

 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 

På valg er Knud Kølbæk. 

 

Andreas Nielsen blev valgt som ny suppleant. 

 

7. Valg af 2 revisorer 

Margit Nielsen og Ejnar Jensen blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt 

Henning Nielsen, Mettes Bjerg gjorde opmærksom på, at vendepladsen aldrig er blevet etableret. 

 

Leif Smærup svarede, at Kommunen skal have besked på at bede grundejeren fjerne sine hyben. 

 


