
Beretning fra ordinær generalforsamling 28.4.2018 

Vandafledning Tingodden 256-300 

Emnet blev debatteret her sidste år, og jeg lovede at prøve og formidle et møde med RKSK om de 

problemer, der måtte være i. f. m. vand på nogle grunde. Jeg fik henvendelse fra Henrik Lützen Tingodden 

300 i februar, og vi forsøgte, at få kontakt til lodsejere på den østlige side af Tingodden 256-300, da det 

tilsyneladende var der man havde problemer. Der blev inviteret til møde fredag i uge 7 (vinterferien). 

Udover Henrik og undertegnede var Erik Moes nr. 290 og Peder Rasmussen nr. 233 til stede. Vi vandrede 

rundt i området og konstaterede at: 

I området nr. 256-300 på østsiden af Tingodden er der 4 vandløb, som løber vinkelret på Tingodden og ud 

mod Klitvejen/Ringkøbing Fjord.  

1. $ 3 vandløb ved nr.  256-258. Vandløbet renses hvert efterår af kommunen. Nogle 

sommerhusejere, som bor tæt på vandløbet, har selv etableret forbindelse fra grundene til 

vandløbet, og dette har løst evt. vandproblemer. Vandet løber via rør under Klitvejen og videre som 

frit-løbende vandløb ud i Fjorden 

2. Privat vandløb ved 270-274, som delvis er videreført via rør og ført under vej og en garage tæt på 

Tingodden - løber ud via rør til samlebrønd på østsiden af Klitvejen. Afløb/tilløb fra samlebrønden 

mod syd/nord. Tilsyneladende velfungerende vandløb. 

3. Privat vandløb ved 274, 276 og 278.  Fra Klitvejen kan man mod vest ane et meget smalt delvis 

tilgroet vandløb, hvor der er et afløbsrør, som stikker op ca. 20 meter vest for klitvejen. Det kræver 

en nærmere undersøgelse hvor vandløbet starter, og pt har vandløbet nok ikke ret stor effekt. Det 

er vigtigt at vandløbet bliver genetableret, da området er lavtliggende. 

4. Privat vandløb lige nord for nr. 282. Frit-løbende ud til cykelstien/Klitvejen, hvorfra det via rør føres 

ud i Ringkøbing Fjord. Vandløbet er tilsyneladende nylig renset og virker godt. 

 Der henvises til referatet af 16. feb. fra mødet, som fremgår af hjemmesiden. Det er vigtigt at ALLE berørte 

lodsejere på begge sider af Tingodden aktivt deltager, da der skal renses/genetableres grøfter samt måske 

være vejunderføringer. Hvis bare én lodsejer ikke deltager positivt, kan det blive svært. Oprindelig skulle vi 

have møde med ingeniør Ole Dalgaard RKSK, men han er desværre fratrådt sin stilling, men heldigvis har vi 

haft møde d. 25.4 med Michael Jakobsen fra RKSK, som arbejder med emnet, og vi var enige om, at 

problemerne kunne løses under forudsætning af et positivt samarbejde mellem lodsejerne. På mødet blev 

flg. Behandlet: 

1. Stauning maskinstation Mejlbyvej 5 6900 Skjern foretager oprensning af § 3 vandløb hvert efterår 

2. Kommunen kan pålægge en grundejer at få renset et vandløb, som er på grundejerens matrikel 

3. Gravetilladelse i. f. m. vejunderføring skal søges hos kommunen. 

4. Det er lodsejer, som skal rense grøfter langs Vestkyststien. Kommunen renser grøfter langs 

Klitvejen 

5. Det er den enkelt lodsejers eget ansvar at få elimineret evt. vandproblemer. Det blev her kort 

diskuteret, om man skulle etablere en solidarisk løsning. Eksempelvis kunne alle medlemmer af 

Vejlauget betale fx 50 kr. ekstra pr. år, så Vejlauget kunne betale for rensning af grøfter/vandløb i 

Vejlaugets område én gang årligt. Det er naturligvis ikke ”millimeterretfærdigt”, men det vil lette 

mange problemer for lodsejere, som har vand på grundene. M. h. t. ekstra foranstaltninger 



(vejunderføringer/gravning af ekstra grøfter m.m.) er den enkelt lodsejers ansvar. Endvidere 

kræver det en mindre opdatering af Vejlaugets vedtægter og alle medlemmer skal indvilge i at 

betale fx 50 kr. ekstra pr- år. Bestyrelsen vil diskutere ovenstående inden næste ordinære 

generalforsamling. 

Jeg vil foreslå, at berørte lodsejere på begge sider af Tingodden deler sig op i 4 grupper, da der er 4 vandløb 

vinkelret på Tingodden 256-300. Man kan så efter mødet her diskutere de praktiske problemer med 

afvandingen. Vi kan kort diskutere det når jeg er færdig med efterretninger. 

Klitter/kysten/klitsyn 

Havet har heldigvis i denne sæson ikke gnavet noget videre af klitterne. Kysten har været bredere end de 

sidste mange år. Det skyldes lavvande på grund af østenvinde, så vandet er draget over mod England. Bare 

det fortsætter. Men til gengæld er det føget med sand, så marehalm/hjælme flere steder er tildækket og 

hvad være er, enkelte huse er også blevet næsten tildækket eller er i fare for at blive det. Får man brug for 

at fjerne sand fra en klit skal der søges tilladelse hos kystdirektoratet. På vores årlige klitsyn d. 25. april med 

rep. fra Naturstyrelsen/kystdirektoratet så vi et par steder, hvor huse har været mere eller mindre 

tildækket af sand. På Gyvelvej (ikke vores område) er det nødvendigt at flytte huset mod øst, da det i 

vintersæsonen er mere eller mindre begravet i sand. I et andet hus på Tingodden har lodsejer udtrykt frygt 

for fremtidige sandstorme. Deltagerne i klitsynet, så ikke nogen fare, da klitten er godt beplantet med 

hjælme. Dog kan man ikke gøre noget ved sandflugt fra stranden. Klitfoged Hanne Jensen udlægger 

gran/planter hjælme m.m. Hun yder sammen med sine folk et stort og vigtigt arbejde, som vi skal 

værdsætte. Vi skal alle være opmærksomme på, at marehalm skånes og at folk kun benytter stierne. Jeg 

har kontaktet udlejningsbureauerne og spurgt om de udleverer materiale om beskyttelse af klitterne, og 

hvor vigtigt det er at kun stierne benyttes, når man færdes i klitterne. Kun Dansommer har svaret og de 

skriver, at de udleverer ”Ringkøbing Fjord Guide”, som desværre ikke indeholder noget om beskyttelse af 

klitterne. Jeg har så henvendt mig til Naturstyrelsen, som har udgivet en glimrende brochere om emnet. Da 

jeg intet hørte i en uge fra dem, henvendte jeg mig til Sebastian Schaper fra turistbureauet, som udgiver 

Ringkøbing Fjord Guide. Guiden bliver sammen med nøgle udleveret af udlejningsbureauer til lejere. 

Sebastian lovede, at de ville se på muligheden for at skrive om færdselsregler i klitterne og ved kysten. D. v. 

s. at turister bliver informeret om alt fra at skåne beplantninger til at holde hunde i snor m.m. Forhåbentlig 

vil det fungere fra og med næste år. 

Folketinget har afsat penge til forsøg med drænrør (Poul Jakobsen). Jeg har haft kontakt til KDI, men der er 

intet nyt for nuværende. 

Fællesaftalen, (KDI har ansvaret for kystsikring fra Lodbjerg til Nymindegab) som vi har haft siden 1986 

bliver forhåbentlig fornyet i år og forlænget endnu engang for perioden 2019-2023. I modsat fald skal 

lodsejere i samarbejde med kommunen sørge for kystsikring.  

Forsøg med surf-rev umiddelbart syd for sydmolen vil betyde jævnlig revlefodring med sand for at skabe 

ideelle forhold for surfere. Det er en stor fordel for os, da der i vores område er sydgående 

materialetransport, så sandet fordeles over vores område. Det er naturligvis ikke en tilstrækkelig 

kystsikring, men et bidrag til dette. Bla. derfor støtter vi forsøget med surf-rev, men det vil givet også 

tiltrække flere turister. 

Der er kommet ny projektleder Lei Iben Raunow Andersen, som har meddelt at projektet er udsat til 2019. 

Kommunen er gået ind med støtte, og der søges yderlige tilskud fra fonde. 

Kystnære havvindmøller 



I har sikkert set mange indlæg i pressen om det tåbelige i at anbringe vindmøller tæt på kysten, og vi er 

mange, som har klaget over dette til energiklagenævnet. Men næsten lige så mange har fået afvist 

klagerne, fordi man ikke er berettiget til at klage, hvis ikke man kan påvise skadevirkninger. Navnlig 

lodsejere i/omkring Lyngvig er tæt på møllerne og kan sikkert få medhold i deres klager. Beslutningstagerne 

kan ikke være i tvivl om, at modstanden mod møllerne er massiv. Ingen ved, hvor denne sag ender, så vi må 

væbne os med tålmodighed. 

Medlemsregistrering 

Vi gør meget for at få flere medlemmer. PT er der 400 ud af i alt ca. 600, som har betalt kontingent i år. 

Sidste års forsøg med klistermærker på postkasser har ikke givet nævneværdig/påviselig flere medlemmer. 

Bestyrelsen har drøftet forslag fra sidste år ang. elektronisk adgang til vores medlemsregistrering. I 

bestyrelsen var vi enige om at afvise forslaget: 

 Vi mener ikke det vil betyde flere medlemmer 

 Skal man fx kontakte en anden lodsejer kan man ringe til én i bestyrelsen/kommunen/politiet 

 Elektronisk registrering kræver selvvalgt kode 

 Meget større arbejde for vores frivillige/ulønnede webmaster 

 Ingen andre grundejerforeninger i vore område har givet medlemmer adgang til medlemslisten – ej 

heller sammenslutningen af sommerhusejere på Holmsland klit 

I øvrigt 

Jeg opfordrer på det kraftigste til at man tilmelder sig nyhedsbrevet via vores hjemside, så I får besked hver 

gang der er nyt på hjemsiden. 

Mange huse er bygget/renoveret i vores område i løbet af de sidste år og relativt har der været godt gang i 

salget, så det tyder på, at vi bor i et attraktivt område.  

Veje:  Vestkyststien vedligeholdes af kommunen, Vejlaug vedligeholder stikveje og strør salt (Svanemærket 

som ikke skader biler – bruges også på broer, så armering ikke ruster) 

Seneste: 

Landinspektør Rasmus Ørtoft, Ringkøbing-Skjern kommune, sender den 26. april 2018 følgende svar på 

spørgsmål om Vestkyststien og afvanding: 

”Tingodden er en privat fællesvej, hvorfor vedligehold af vejgrøfter hører under grundejernes 

forpligtigelser. 

På nuværende tidspunkt bidrager vi til vedligeholdelse af belægning, da Tingodden også tjener som en del 

af Vestkystruten. Bidraget skal udgøre en forholdsmæssig andel af udgifterne til vedligeholdelsen. Ved 

fastlæggelse af bidraget indgår det slid som den offentlige sti medfører, men også eventuelle særlige krav 

til vejens indretning (jævnhed, belægning mm.) 

Er det Grundejerforeningens ønske at vores bidrag konverteres til hjælp med oprensning af grøfter, mod at 

Grundejerforeningen tager hånd om vedligehold af kørebanen.” Knud Kølbæk har svaret Rasmus Ørtoft, at 

vi ikke ønsker nogen ændring. 

Knud Kølbæk 


