
Tingodden 16 februar 2018 

Møde om afvandinsproblemer d. 16. feb. 2018 Tingodden 256-300 

Til stede var Henrik Lützen nr. 300, Erik Moes nr. 290, Peder Rasmussen nr. 233, samt formand for 

Grundejerforeningen Årgab af 1976 Knud Kølbæk. 

Efter henvendelse fra Henrik Lützen ang. vand på flere grunde i området blev ovennævnte møde afholdt. 

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. 

Det drejer sig i korte træk om, at få etableret grøfter langs Tingodden, rensning af grøfter og ovennævnte 

vandløb. Endvidere kan det være nødvendigt med vejunderføring/rensning af samme. Vejunderføring kan 

være både under indkørsler og i nogle tilfælde under Tingodden for ejere som bor på vestsiden af vejen. 

Rensning af grøfter m.m. kan i givet fald aftales med RKSK, når de hvert efterår alligevel er i området for at 

rense $3 vandløb. 

De 3 sommerhusejere som deltog i mødet (udover undertegnede) havde gode forslag til, hvordan de 

ønskede etableringer af afløb fra deres grunde til én af de 4 ovennævnte vandløb mod øst. MEN det kan 

kun lade sig gøre hvis man arbejder sammen med øvrige sommerhusejere – dels om selve arbejdet – dels 

om betalingen. Hver ejer må naturligvis selv afholde omkostninger, men i nogle tilfælde kan man dele 

omkostninger så retfærdigt som muligt, uden at der bliver tale om millimeterretfærdighed. 

Undertegnede opfordrer på det kraftigste alle til samarbejde, og indtil videre har jeg kun hørt fra meget 

positive sommerhusejere, hvoraf flere af forskellige grunde ikke kunne deltage i mødet. Endvidere kan 

det i nogle tilfælde være nødvendigt med tilladelser fra RKSK. I alle tilfælde bliver der arrangeret et møde 

med Ingeniør Ole Dalgaard fra RKSK. Mød op til ordinær generalforsamling d. 28. april. Måske kan 

interesserede snakke sammen efter afholdelse af generalforsamlingen.  

Efter sigende er vandstanden i Ringkøbing Fjord steget, og det kan naturligvis også påvirke afvandingen. 

Med venlig hilsen 

Formand for Grundejerforeningen Knud Kølbæk. 


