
Beretning ved ordinær generalforsamling 18.5.2019 

Lad os starte med nogle glædelige begivenheder. 

Fællesaftale/kysten/klitter 

Fællesaftalen er blevet forlænget foreløbig til og med 2019 og forventelig derefter forlænget i en ny 

femårig periode til og med 2024. Det betyder at Staten via kystdirektoratet beskytter kysten fra Lodbjerg i 

nord til Nymindegab i syd. Aftalen har været i kraft siden 1983. Vi var noget nervøse for, at den ikke ville 

blive forlænget, da der havde været rygter om, at det var uretfærdigt at nogle fik alt betalt af staten vedr. 

kystbeskyttelse, medens andre selv skulle betale. En af mine gode venner fra Fyn betaler hvert år 1500 kr. 

til en fond for at sikre kysten.  Men heldigvis for os blev rygterne gjort til skamme. Vi har endda fået 

dobbelt så mange penge til beskyttelse fra og med 2020, medens flere andre selv må betale – dog mere 

eller mindre i samarbejde med kommunen. Aftalen er nok i sin tid etableret, fordi vores område har været 

særlig udsat. Vi har jo alle hørt om sommerhuse i Nordjylland, som er styrtet i havet, og hvor man forgæves 

har søgt tilladelse hos kystdirektoratet til at søge om såkaldt hård kystsikring. Som I sikkert ved har vi jo 

flere gange også søgt om hård kystsikring i stedet for sandfodring. Det er jo tydeligt for enhver, at kysten er 

både bredere og højere hvor man i 1986 udlagde klippestykker, de såkaldte parallelhøfder. Der er endda 

dannet en ekstra klit – ja nogle steder 2 ekstra klitter jf. billeder fra nedgang 32 og 34. Imidlertid har 

kystdirektoratet sammen med andre lande lavet forsøg bla ved Skodbjerge. Forsøget kaldes ”Building with 

Nature” og går kort fortalt ud på at man sandfodrer revler mere intelligent, så naturens gang og denne 

sandfordring giver et bedre resultat. Se mere via linket nedenfor. 

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=163484 

De sidste 2 år har vi heldigvis ikke haft de meget kraftige storme/orkaner fra vest, så stranden ser faktisk 

godt ud de fleste steder. Dog er klitten noget stejl i den sydlige del af Tingodden og meget sand er flyttet 

rundt, så hjælme/marehalm er tildækket. Klitfoged Hanne yder sammen med sine hjælpere et stort arbejde 

med at passe på klitterne ved at plante hjælme og udlægge gran, men det har været op ad bakke for både 

hende og vore 2 stigefolk på grund af megen sandfygning. Det er lykkedes at få udgiverne af ”Ringkøbing 

Fjord Guide” til at skrive om beskyttelse af klitterne. Bogen bliver uddelt til alle, som lejer et sommerhus via 

bureau. Desværre står teksten ikke forrest i bogen, men vi opfordrer vore medlemmer til at sætte teksten 

(på da, ty og eng side 13-14) op på køleskab/køkkenlåge, så lejerne ikke kan undgå at se budskabet. Se eks 

på hjemmesiden. Klitsyn er blevet afholdt d. 13. maj 2019. Problemer med hunde, som løber frit. Skal vi 

opsætte skilte? Hjælper det? Det vigtigste er vel, at ejeren har styr på hunden og det er min opfattelse at 

det har man. Selvfølgelig kan der være situationer, hvor det går galt, men det er forhåbentlig undtagelser. 

Der er eks. på at hunde har bidt andre hunde 

Nye huse 

Ca. 15 nye huse er de sidste 5 år bygget i den sydlige del af Tingodden. Det er et godt tegn på at folk har 

tillid til området. I flere tilfælde er gamle huse revet ned. Salget af sommerhuse har været stigende.  

Vindmøller  

Byrådet 19.2.2019 besluttede at skrive til samtlige partier på Christiansborg om at se på mulighederne for 

at flytte møllerne længere væk fra kysten. (20 km er et ønske for mange). Der er indgået aftale om, at 

opsætte vindmøller ud for Nissum Fjord. Man har tilsyneladende lyttet til de mange protester mod 

kystnære vindmøller, idet ovennævnte møller skal placeres 20 km fra kysten. Sidste: Noget tyder på, at 

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=163484


møllerne nord for Hvide Sande MÅSKE flyttes længere ud! I alle tilfælde bliver placering udskudt til 2023, da 

Energistyrelsen igen skal behandle miljøvurdering, på grund af mange indsigelser. 

 kloakering 

Som det fremgår af link på hjemmesiden er det nu vedtaget i kommunen, at der skal kloakeres bla i den 

nordlige del (ca. 89 huse) af vores område i 2027. I løbet af 25 år fra nu ventes samtlige 

sommerhusområder i kommunen at være kloakeret. Det koster 45.000 til 50.000 kr. for tilslutning. Det 

drejer sig kun om spildevand, altså skal man selv sørge for overfladevand fra tag. Det kan evt. klares via 

faskiner. I alle tilfælde vil det MÅSKE give et bedre miljø og det vil givet løse nogle af de problemer, som 

nogle har med vand om vinteren på grundene. (Mere om vandafledning senere ifm. forslag fra 4 

medlemmer om ændring af vedtægter i Vejlauget). Der bliver mulighed for at få lagt drænrør ned ifm. 

udgravninger til kloakrør En følgegruppe fra sammenslutningen af sommerhusejere har ønsker en 

afskrivning på 20 år for septiktanke, men kommunen har besluttet at det skal være 10 år. Der kan søges om 

dispensation for kloaktilslutning, men ikke for tilslutningsbidraget, som forfalder, straks der kan tilsluttes 

forsyningens ledning. Forsyningen vil dog tilbyde grundejere med nyere anlæg en afdragsordning til 

betaling af tilslutningsbidraget strækkende sig over op til 10 år. På den baggrund finder administrationen 

det passende, at nedskrivningsperioden fastholdes på de nuværende 10 år. Alle berørte lodsejere vil blive 

orienteret, og det forventes, at der bliver afholdt møder om projektet. Man har mulighed for indtil medio 

maj at indsende indsigelser, og det har vi i bestyrelsen gjort, bla med henvisning til 

Entreprenør/kloakmester i firmaet PJP har udtalt at det er helt unødvendigt med kloakering jf. 

https://dbrs.dk/artikel/kloakmester-jeg-har-svært-ved-at-få-øje-på-miljøgevinsten-ved-at-kloakere-

sommerhuse 

Sammenslutningen af sommerhusejere er også modstander af projektet, og mener bla, at miljøgevinsten er 

minimal. Vi har i vores anmærkninger støttet følgegruppen i deres argumenter mod kloakering 

EU's dataforordning  

 Efter EU's databeskyttelsesforordning skal offentlige myndigheder udpege en databeskyttelsesrådgiver. 

Forordningen har kostet ca. 8 Mia i DK. Når vi sender mail til flere i GF skal alle adresser stå under Bcc. Det 

kan være vanskeligt at få adresser fra kommunen. Det kan dog nok være muligt hvis det tjener et såkaldt 

anerkendelsesværdigt formål fx når man skal have adresser ifm. samarbejde om afledning af vand. 

Forordningen er vedtaget for at beskytte borgerne. Det er noget som i de fleste tilfælde altid har været 

gældende. Det er jo sund fornuft, at man fx skal være omhyggelig med følsomme data, så de ikke kommer i 

de forkerte hænder. Man kan risikere, at få bøder i millionstørrelse. Som I sikkert har set har vores flittige 

kasserer gennem mange år Karsten Ransby haft travlt med at indhente jeres data, og efter udsendelse af 

girokort ifm. med kontingentbetaling er der faktisk mange som har reageret. Men det er et stort arbejde – 

navnlig når folk ikke reagerer. Men det er jo ikke jer, jeg skal skælde ud. Men det vil være fint, hvis I taler 

med naboer/bekendte og hører om de har set, at de skal indsende data. Det nemmeste er i netbank, at lave 

en fast overførsel af kontingent fx d. 1.3 hvert år. Det svarer så til en PBS-betaling, som i sikkert har mange 

af. 

Rynket rose (hyben) 

Hyben er en Invasiv art og skal udryddes.  Kommuner har med mere eller mindre entusiasme arbejdet på at 

få udryddet den ellers så smukke plante. Som tidligere under den forrige formand opfordrer vi jer igen til at 

få roserne fjernet fra jeres grund – også af hensyn til naboen. Jeg har fået henvendelse fra nogen om dette, 

https://dbrs.dk/artikel/kloakmester-jeg-har-svært-ved-at-få-øje-på-miljøgevinsten-ved-at-kloakere-sommerhuse
https://dbrs.dk/artikel/kloakmester-jeg-har-svært-ved-at-få-øje-på-miljøgevinsten-ved-at-kloakere-sommerhuse


og jeg har kontaktet kommunen, for at høre hvad de har tænkt sig at gøre for at fjerne rynket rose fra 

offentlige arealer i Årgab. Jeg har bla talt med biolog Thomas Mosgaard og projektleder Claes Fischer fra 

RKSK og de fortalte om et stort projekt ved Vedersø Klit, hvor man i samarbejde mellem kommune og 

grundejere har prøvet at fjerne rynker rose. Projektet har været støttet af EU. Endvidere har Claes gang i et 

projekt ved Husby Klit, hvor man via støtte fra en fond lader geder og får afgræsse områder med hyben. Vi 

vil efter min beretning kort diskutere hvor mange her, der har problemer med rynket rose og vi kan evt. 

tage en vejledende afstemning. Det er jo vigtigt, at alle medvirker, ellers hjælper det jo ikke. 

Elafgift nedsættes >4000kwh/år 

I skulle alle have modtaget besked fra elselskabet om, at der bliver en nedsættelse på ca. 80 øre pr. kWh for 

den del af forbruget, som er over 4000 kWh. I skal huske at indberette til elselskabet via BBR, at 

opvarmning af jeres sommerhus hovedsagelig sker via el. 

§3 naturbeskyttelsesloven 

Sidste år talte jeg en del om §3 vandløb ifm. hvilke vandløb kommunen renser. Vi har bla 3 af disse vandløb 

på Tingodden. Imidlertid er der nu dukket en sag op, som jeg er blevet gjort opmærksom på af Niels Jørgen 

Riisfeldt Tingodden 18. Jeg får naturligvis alle annoncer, dagsordener fra RKSK, men denne sag har været 

refereret i Dagbladet Ringkøbing Skjern. Ejendomsmæglerne er øjensynligt blevet orienteret, men ikke 

Grundejerforeninger 

Ringkøbing-Skjern: 800 sommerhuse på Holmsland Klit og et boligområde i det nordlige Hvide Sande er 

med ét slag blevet registreret som beliggende i paragraf 3-områder. 

Det betyder, at Naturbeskyttelseslovens paragraf 3 skal bruges som kriterie, når husejerne i de pågældende 

områder fremover søger om lov til at foretage ændringer på ejendommene. 

Faktisk burde sommerhusområderne siden 1992 have været anset som paragraf 3-områder. 

I så fald skulle amtet og siden kommunen have givet dispensation for naturbeskyttelsesloven og forelagt 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) sagerne, når der blev ansøgt om byggetilladelser til sommerhuse. 

Dette skete bare aldrig. Såvel amt som kommune tolkede reglerne anderledes - men retter nu ind efter, at 

DN har rejst sagen. Det drejer sig om sommerhuse fra Hovvig til Skodbjerge. I Årgab er det sommerhuse 

på dele af Tingodden og Søholmvej. På hjemsiden kan man se hvilke sommerhuse det drejer sig om. 


