
Generalforsamling i Grundejerforeningen Årgab af 1976 

den 23. april 2016 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. 109 deltagere.  

 

1. Valg af dirigent. 

Jørgen Boe blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og i 

overensstemmelse med vedtægterne. 

Dirigenten gav ordet til formanden, der præsenterede bestyrelsen. 

 

2. Formandens beretning. 

Leif Smærup oplyste, at han har haft flere henvendelser vedrørende ansvaret for klitterne og slog fast, 

at Kystdirektoratet er ansvarlig for, at der ikke sker gennembrud af klitterne, hvilket opfyldes ved 

hjælp af en aftale, Fællesaftalen, der dækker 110 km. Fra Lodbjerg i nord til Nymindegab i syd, og som 

løber 5 år ad gangen. Den nuværende aftale udløber i 2018, og den blev til i 1983 i samarbejde 

mellem amtet og de daværende 5 kystkommuner. I 2009 kom Thisted kommune med i aftalen. 

 

I dag er aftalen overgået til Staten og de 3 nye kommuner, der støtter med ca. 10 mio. kr. i perioden. 

 

Aftalen kan ses på Kystdirektoratets hjemmeside: 

http://kysterne.kyst.dk/pages/webside.asp?articleGuid=234957 

 

Klitternes vedligeholdelse hører under Naturstyrelsen Blåvandshug, og der afholdes hvert år et klitsyn, 

som man dog selv skal bede om i vores område. Alle kan deltage, og på synet aftales hvad, der skal 

foretages det næste år. Arbejdet varetages af en klitfoged, og vi er så heldige, at vi stadig har en i 

området. 

 

Stierne og stigerne blev etableret af den første formand i foreningen J. Larsen, som selv fremstillede 

stigerne i sin garage. Stierne havde alle et nummer, hvilket var et særsyn på klitten dengang, men i 

min formandstid overtog Holmsland kommune og amtet etableringen af det nummersystem, som i dag 

dækker hele landet. 

 

På sidste års klitsyn forsøgte Leif Smærup at få klarhed over hvem, der havde ansvaret for stierne, 

men uden resultat. Aben hoppede fra skulder til skulder og endte hos Politiet, da stierne er 

redningsadgange til stranden, og da det er Politiet, der administrerer nummereringen. 

 

Det er Grundejerforeningen, der vedligeholder stierne og stigerne, og da det er Grundejerforeningens 

ansvar, hvis der sker uheld, har Grundejerforeningens bestyrelse midlertidigt lukket to stier på grund 

af sandskred fra toppen, men når klitten har sat sig, vil de blive genåbnet. 

 

Leif Smærup indrømmede, at sandproblemerne har taget megen tid det seneste år, men det er ikke 

første gang, der er taget af klitten, og det bliver heller ikke sidste gang. Der er før pumpet sand op på 

stranden om foråret, hvorefter der er kommet en storm i maj og har taget det hele. 

 

Det forslag, der blev vedtaget sidste år, og som blev sendt til Kystdirektoratet, havde heller ingen 

virkning. Foreningen deltog i ministerens møde om kystsikring i Ålborg, og mødet gav det indtryk, at 

fællesaftalen ikke bliver forlænget efter 2018. I vores område betaler det offentlige, men nordpå er det 

grundejerne, der betaler for kystbeskyttelse. 

 

Der blev på mødet fremsat forslag om, at der blev etableret en kystsikringsfond, hvor pengene skulle 

komme fra forsikringerne i lighed med stormflodskassen, hvilket kunne være en udmærket idé. 

 

http://kysterne.kyst.dk/pages/webside.asp?articleGuid=234957


Det blev på mødet forklaret, at såfremt man etablerer fast sikring, vil havet tage af kysten ved siden 

af, og såfremt man sandfodrer, bør det være over et langt stykke, så holder det bedre. 

Kystdirektoratet har senere bestemt, at faste kystsikringer skal dækkes med sand. 

 

Leif Smærup udtrykte ærgrelse over, at ministeren blev skiftet ud, for hun er den eneste, der har talt 

Kystdirektoratet imod og blødt op på de strenge regler omkring etablering af f.eks. læhegn og 

terrasser i klitfredet område. 

 

Leif Smærup oplyste, at der igen i år har været mange henvendelser om vand, hvilket formentlig skal 

ses som et tilbagevendende problem, men det er kun grundejerne, der kan forlange syn på grøfterne, 

og det bør ske pr. mail eller brev. 

 

Kommunen ville pludselig heller ikke holde stamvejen længere, men alene høvle 2 gange om året for 

at holde cykelstien i orden. Leif Smærup kontaktede den ansvarlige og gjorde ham opmærksom på, at 

på stamvejens forløb skulle kommunen høvle 6 – 8 gange årligt, og man havde udsendt et kort, 

hvorpå vejene var indtegnet. 

 

Da Holmsland kommune lavede den private fællesvej om til en offentlig sti, blev der sendt brev til 

grundejerne om, at kommunen overtog vedligeholdelsen af vejen, hvilket den skulle iht. Vejloven. 

Leif Smærup sendte kopi af brevet til Teknisk Forvaltning, hvilket hjalp på hukommelsen. 

 

Kommunen vil heller ikke salte mere, så Leif Smærup foreslår, at den nye bestyrelse prøver at 

kontakte Turistforeningen, der har større indflydelse end grundejerforeningerne. 

 

Leif Smærup har i år oplevet en af de mærkeligste sager i sin tid i bestyrelsen: 

Flere udlejningsfirmaer anmodede i et brev byrådet om at hæve bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 i 

områder uden lokalplan, så der kunne bygges større og mere luksuriøse sommerhuse. 

 

Området fra Tingodden og nordpå skulle være forsøgsområde, fordi det ikke er omfattet af lokalplaner. 

 

Der kan i dag bygges et hus på 120 m2 samt et overdækket areal på 50 m2 og en garage eller et udhus 

på 35 m2, på en grund på 1.200 m2. 

 

Den var byrådet med på, men forvaltningen havde nogle forbehold mht. spildevand, og lige pludselig 

drejede det sig om kloakering, og man fik lavet et notat, der er så fyldt med fejl og modsigende 

konklusioner, at enhver kunne se det. 

 

Man konkluderede, at 15% af sommerhusene stod under vand hele tiden, og sommerhusene udskilte 

en enorm mængde fosfor i Ringkøbing Fjord på trods af, at man ikke havde nogen bemærkninger til 

vandplanen, som blev godkendt året før. 

 

Grundejerforeningen sendte et brev til teknisk udvalg, men har ikke fået svar på det, men når der 

kommer et forslag om ændring af kommuneplanen, skal vi være oppe på dupperne, for der skal mange 

klager til. Det kan dog lade sig gøre at få planer ændret, hvilket vi så med Mettes Bjerg. 

Grundejerforeningens klage tæller dog kun som én, selvom der står 500 medlemmer bag. 

 

Grundejerforeningen har 2 gange under Leif Smærups periode givet bidrag til vedligeholdelsen af 

Snerlevej og forsøgt at få en varig løsning. Formand og kasserer har deltaget i 2 vejsyn og formanden i 

1, uden at det har ført til en varig ordning. 

 



Efter Leif Smærups og et flertal i bestyrelsens mening er det ikke Grundejerforeningen, der skal betale 

til Snerlevejs vedligeholdelse. Medlemmerne til og med Mettes Bjerg har siden 1977 ud over 

grundejerforeningskontingentet betalt – først til kommunen og siden til Vejlauget – for at få 

vedligeholdt vejene, og der står ikke noget i Grundejerforeningens vedtægter om vejvedligeholdelse. 

 

Leif Smærup brugte flere måneder på at skrive ud til alle grundejerne i området for 2 år siden med 

henblik deltagelse i vejlaug. På trods af det, var der ikke en eneste vej, hvor alle grundejerne sagde ja 

til tilbuddet. 

 

Der er dog 3 veje på vestsiden, som har fået alle med, og i år søger også Præstestien og 

Præstegårdsvej optagelse i Vejlauget. 

 

Selvom bestyrelsen ikke syntes, der skulle bruges mere tid på Snerlevej, tog Leif Smærup alligevel 

med til møde i Silkeborg, hvor det blev aftalt at begære vejsyn, efter at kommunen havde besigtiget 

vejen i december og meddelt, at den ikke var dårlig nok til et vejsyn, men man ville se på den til 

foråret. Det har man gjort, men der er ikke kommet noget resultat på trods af, at flere har rykket. 

 

Selvom det er en privat fællesvej, er kommunen stadig vejforvaltende myndighed. 

 

Grunden til at der blev dannet et vejlaug under Grundejerforeningen, var, at der ikke er medlemspligt i 

Grundejerforeningen, men alle skal være med, for at der kan etableres et vejlaug, og det kræver, at 

alle skriver under på, at kontingentet kan opkræves af kommunen. 

 

På mødet i Silkeborg blev der foreslået den løsning, at man kunne åbne Granvej ud til Mettes Bjerg og 

lave udkørsel derfra, da der er udlagt et 8 m bredt bælte til evt. vej. Oversigtsforholdene her er også 

bedre, og det er en kommunal vedligeholdt vej. 

 

Den løsning har tidligere været drøftet, men da ville man lukke Granvej ved Snerlevej, og det ville 

betyde mange vendinger på vejen. 

 

Der har været nogle henvendelser vedr. den nye vindmøllepark, og Leif Smærup er lidt forundret over, 

at de først kommer nu, da sagen har kørt i næsten 3 år og blev nævnt på generalforsamlingen for 2 år 

siden. 

 

Leif Smærup ved ikke, om der kommer vindmøller, men det bliver formentlig svært at få beboerne i 

Hvide Sande til at tegne aktier i dem, da de møller, der står på havnen, giver underskud. 

 

Birger Midtgaard har spurgt til størrelsen på ejendomsskatterne, og Leif Smærup har undersøgt andre 

kommuners grundskyld, og Ringkøbing-Skjern ligger i midten. 

 

Ejendomsskatterne har i øvrigt været et punkt på dagsordenen i Sammenslutningen alle de år, 

Grundejerforeningen har været med, dog uden at noget har ændret sig. 

 

Leif Smærup oplyste, at det var hans sidste beretning som formand. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af regnskab. 

Kasserer Karsten R. Nielsen fremlagde regnskabet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 



 

4. Budget og fastsættelse af kontingent for 2017. 

Kassereren gennemgik budgettet for 2017 og opfordrede kraftigt til, at man betaler før 1. april, hvilket 

letter kassererens arbejde. 

Der er 436, der har betalt, og det er 36 færre end sidste år, så der skal skrives til medlemmerne. 

 

Kassereren foreslog uændret kontingent 300 kr., og gerne indbetalt til tiden (1. april 2017). 

 

Det blev foreslået at udsende girokort pr. mail, men kasseren svarede, at folk skifter e-mailadresse så 

ofte, at det vil være svært at vedligeholde et kartotek, og indkaldelsen skal alligevel udsendes. 

 

Formanden supplerede med oplysning om, at der ved seneste udsendelse af nyhedsbrev kom 17 

fejlmeldinger retur. 

 

Budget og kontingent for 2017 blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag. 

Lise-Marie Thomsen redegjorde for sit forslag om at bevare klitten med hård kystsikring og opfordrede 

til at bruge pressen og medierne i forbindelse med Kystdirektoratets midtvejsrapport i 2016. Der er 

store kratere i klitten, som bør dækkes. 

 

Formanden oplyste, at det ikke kun er et spørgsmål om at køre sand på. En dumper koster 27.000 kr. 

pr. dag. 

Fast kystsikring skal foretages langs HELE kysten, da havet ellers tager fra siderne, men det er meget 

svært at få Kystdirektoratet til noget, da direktoratet overholder sine forpligtelser – at der ikke sker 

gennembrud. 

 

Knud Kølbæk, Tingodden 218, oplyste, at Eva Kjær Hansen havde accepteret en invitation, men ikke 

nåede at komme, og den nye minister har takket nej. 

Kystdirektoratet skal blot beskytte mod gennembrud, hvilket betyder, at man skal stå med vand i 

skoene, før der bliver gjort noget. 

Elmålerne i sommerhusene blev også først skiftet, da TV Midt Vest bragte historien om et poolhus, der 

var brændt. 

COWI har konstateret, at en blanding af sand og hård kystsikring er det eneste, der virker. 

 

Annemette Sørensen, Tingodden 48, opfordrede til, at de stiger, der er taget ned, kommer op igen, da 

folk tager turen ned uden stige, hvilket forårsager sandskred, eller at der skiltes om faren og oplyses 

om nærmeste nedgang.  

Der sker tværvandring på klitten, og der er flere kraterlignende huller på toppen. 

 

Formanden oplyste, at der blev sat skilte op, da stigerne blev fjernet. Det er grundejerforeningens 

ansvar, hvis nogen kommer til skade, derfor skulle stigerne ind. Der er bestilt skilte hos politiet, men 

de er endnu ikke kommet. 

Når klitten har sat sig, kommer stigerne op igen. 

 

Jane, Mettes Bjerg 37, opfordrede til at lægge besked i eget sommerhus til gæsterne. 

 

Formanden oplyste, at der i mange år har været vindhuller på toppen af klitten. For 10 år siden kørte 

man flis op med traktor, og sporene ses endnu. 

Man kan bede om et klitsyn, men iflg. Klitloven må folk gå, hvor de har lyst. 

 



Spørgsmål vedr. Snerlevej – spørgeren var ikke til stede. 

 

Formanden oplyste, at han var inde på Snerlevej i sin beretning. Der kan ikke laves en fællesordning, 

så længe ikke alle vil være med i et vejlaug. 

 

En beboer på Snerlevej oplyste, at man ikke kan være en så hullet vej bekendt, og han har ikke hørt 

om vejlaug. 

 

Formanden oplyste, at han skrev til alle grundejere på Snerlevej + de veje, den betjener, men der var 

ingen veje, hvor alle grundejere ville være med, så han ønsker ikke at bruge mere energi på det. 

Det koster 300 kr. i kontingent om året til et vejlaug for at få vejene vedligeholdt. 

 

Dirigenten oplyste, at processen er, at vejen repareres, hvorefter den kan optages i vejlauget, og 

opfordrede til, at man henvender sig til vejlaugets bestyrelse. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valg af formand 

Leif Smærup ønskede ikke genvalg efter 26 år på posten. 

 

Bestyrelsen foreslog Knud Kølbæk som ny formand. 

Knud Kølbæk takkede Leif Smærup for en enorm indsats og præsenterede sig selv: 

Pensionist, tidligere undervist på Vejle Handelsskole, har haft Tingodden 218 siden 2001. 

 

Knud Kølbæk blev valgt. 

 

Valg af nyt bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen foreslog Erik Rasmussen, Mettes Bjerg.  

Erik Rasmussen blev valgt. 

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Annemette Madsen og Karsten R. Nielsen. 

Annemette Madsen og Karsten R. Nielsen blev genvalgt. 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen:  

På valg er 1. suppleant Niels Jørgen Laursen og 2. suppleant Allan Madsen. 

Begge blev genvalgt. 

 

Valg af revisor 

På valg er Ejner Jensen. 

Ejner Jensen blev genvalgt. 

 

Valg af revisorsuppleant 

På valg er Kim Morgenstjerne. 

Kim Morgenstjerne blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt. 

Søren Kjems Petersen, Tingodden 72, takkede den afgående formand for det store arbejde, han har 

præsteret og udtrykte glæde over den nye formands indsigt og interesse for området, og opfordrede til 

også at have fokus på klitterne inde i området, så de ikke bliver nedbrudt. 

 

Søren Kjems Petersen finder, at det er en god idé at informere gæster om bevarelse af klitterne. 



 

Birger Midtgaard, Tingodden 211, efterlyste en status over udlejningssommerhuse og spurgte til de 

røde flag langs hovedvejen. 

 

Dirigenten oplyste, at der ikke er lavet en opgørelse over udlejningen, og de rødeflag er markering af 

den kommende cykelsti, der er en eksproprieringssag. 

 

Leif Smærup kendte heller ikke til en opgørelse over udlejning, men det er sværest at få penge fra 

udlejerne, for de bruger jo ikke selv området, og der er ikke medlemspligt. 

 

Dirigenten supplerede, at man ikke kan tvinge folk i grundejerforeninger i gamle områder – kun i nye 

iflg. lokalplan. 

 

Per, Tingodden 457 foreslog at lave et logo til postkasserne, så man kan se hvem, der er medlem. 

 

Bestyrelsen undersøger muligheden. 

 

Der blev klaget over støvgener, for Leif Smærup oplyste, at Kommunen før i tiden saltede én gang og 

vejlauget én gang, men Kommunen vil ikke længere bruge penge på det, og da en saltning koster 30 – 

40.000 kr., ønskede Leif Smærup at trække det ca. 3 uger endnu, ligesom der gerne skulle komme lidt 

regn først af hensyn til holdbarheden. 

 

Karsten R. Nielsen holdt en takketale for Kristen Fjord Tarbensen, der har siddet i bestyrelsen fra 

Grundejerforeningens start og dermed havde 40-års jubilæum, samt Leif Smærup, der takkede af efter 

26 år som formand og Jørgen Boe, der har solgt sit sommerhus og dermed forlader Vejlaugets 

bestyrelse. 

 

Leif Smærup takkede og oplyste, at han ikke er ked af at stoppe som formand og glæder sig til at 

sidde i salen fremover. 

 

Kristen Fjord Tarbensen takkede for de mange år med Leif Smærup, som har være en oplevelse – af 

de gode. Det er en kæmpe gevinst at have sådan en forening i ryggen. KFT takkede samtidig de 

mange trofaste medlemmer, der også holder af klitten og håber på en politisk vej til permanent 

bevaring, da det vil føre til enorme katastrofer, når man først kan se hav fra vejen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 


