
Beretning generalforsamling 2013. 

Set med foreningens øjne har det halve år i 2012 været dårligt, vores 
stiger har været i en dårlig forfatning, da vores stigemand ikke har 
kunnet holde dem i den stand, vi ønsker, på grund af sygdom. 
 
Men det er ikke sådan lige at få en ny, 
arbejdet er meget fysisk krævende, men det lykkedes sidst på året at få 
to unge mennesker til at passe dem, og det ser lovende ud, 
det blev ikke bedre af, at man flyttede klitsynet til august.  
 
Vi kan ikke selv bestemme hvad, vi vil lave i klitten, vi skal have alt aftalt 
med Miljøcenter Ringkøbing, som deltager i klitsynet, og de er ikke 
rundet at vestjysk mentalitet, 
 
Der er nogle stier, som er gnavet lagt ned i klitten, og som giver 
problemer, da vores stiger kommer til at ligge dårligt, 
noget af klitten blev skyllet væk på vestsiden, men vi fik lov til af 
Kystdirektoratet at hente sand til at fylde op med, men Naturstyrelsen 
mente ikke, det var nødvendigt? 
Vi kom noget på, men ikke så meget, som vi ønskede, 
problemet er det samme i år, og der er kørt sand på. 
 
Jeg har fået mange klager over stierne og stigerne. Nogle mente, at vi 
bare kunne lave det, vi ville, men sådan ser virkeligheden ikke ud, og vi 
har et rigtig godt samarbejde med klitfogeden, og ad den vej klarer vi 
meget. 
 
Det positive i år er, at der ikke har været nævneværdig sandflugt.  
 
Vi har de sidste år til klitsynet haft 2-3 sager om udgravning af sand 
omkring sommerhuse, men der er ikke blevet giver en klar afgørelse i 
nogen af sagerne.  
 
Jeg havde en uoverensstemmelse med de to damer fra Miljøministeriet, 
der deltog, angående bortfjernelse  af sand, 
deres mening var, at hvis man kørte nogle trillebør sand væk fra huset, 
så skulle man søge om en tilladelse, 
jeg fortalte, at det gjorde jeg hvert år,  
så kunne jeg søge om en tilladelse som gjaldt flere år frem, 
meddelte, at det havde jeg ingen intentioner om at gøre, da det hørte 
med til at have et hus ved Vesterhavet.   
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Fordi jeg er blevet en flink fyr med alderen, dog med nogle indgroede 
meninger, havde jeg bedt Tarbensen om at deltage i klitsynet, der gik ca 
15 minutter, så bragte han dem op i det røde felt, det stivede mig lidt af, 
selv med vestjysk sendrægtighed, lykkes det ?? 
 
Det lykkedes at få lov til at rykke 3 stier, så der blev et bedre forløb over 
klitten, men træerne vokser som sagt ikke ind i himlen, 
 
der var nogle sti skilte med nr., som skulle flyttes nogle meter, men 
kommunen brillerede med sit fravær til synet, selv om den betaler til 
klitten pleje,  
Så det var næste opgave,  
 
Problemet er, at klitten vokser med 20 til 40 cm i højden hvert år med det 
resultat, at der bliver nogle stejle sider, så vi har tænkt os at prøve et par 
af de steder, hvor det er værst, at sætte et rækværk op af stolper og med 
reb igennem. 
Har haft det ved stien ved FDM. 
Men det giver jo mere arbejde og koster også penge, men nogle steder 
er det påkrævet, 
 
Undertegnede tog turen ned af klitten en våd efterårsdag, ved sti 45. 
 
Det positive er, at der er ved at danne sig en ny klit på stranden i vores 
område, og den vokser hvert år, det er utroligt, at der af sig selv kan 
vokse hjelme op  
Der har været megen debat om rør på stranden, og der var en 
grundejerforening, som tog alle foreninger i ed om, at det var det eneste 
rigtige at gøre, men uden at spørge os, og det var måske klogt, for det 
var ikke sikkert, at de havde fået det svar, de ønskede sig. 
 
Det er ikke fordi, jeg er pot og pande med Kystdirektoratet - de er meget 
enerådige i deres arbejdsmetoder, klipper er grimme, at de virker er 
sådan set ligegyldigt.  
Er spændt på hvad, den nye mole kommer til at betyde for stranden i 
vores område. 
 
Nu er det jo ikke alt, der er skidt. Vi har fået mange roser for Sti 45’s 
renovering. Vi havde en landmåler til at sætte stien af, og det giver en vis 
ro på grundejerne med de røde pæle. Det er ikke alle, der er ikke klar 
over hvor, deres grund ligger, så jeg kan opfordre medlemmerne til at 
tage et kik på deres Matrikkelkort. 
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Vi fik også sti 30, 37og 39 belagt med flis og rettet til. Sti 37 mangler et 
lavt hegn for at begrænse færdslen over klitten. 
 
Nr. 48 blev trimmet for hyben, og det er der flere, der skal have gjort. 
 
Vi har en sti mellem Karen brands vej nr. 181 og 183 uden nr. Er der 
nogen, som bruger den, så vil vi gerne gøre noget ved den?? 
 
Planlagt renovering at stier er sti 33 (tidl. FDM), da den er som en å. 
Vil hæve den med knust beton, som bliver komprimeret, siderne skal 
beskæres for pil og hyben, og der lægges flis på senere,  
sti 35 trænger også til en opretning, da den flere steder er gnavet ned på 
østsiden, inden den rammer klitten, og hvis der er flis til overs, bruger vi 
det hvor, der er mangler. 
Vi køber et helt træk ad gangen, for det er transporten, der koster, men 
hvis det ligger på lager, går der mus i det, det svinder!!! 
 
Klitsynet bliver igen i år i august. 
 
Afstemningen om udvidelse af vejlauget på Granvej, Præstestien og 
Præstegårdsvej blev igen en fuser - her er tallene for de enkelte veje:  
Granvej 23 ja, 14 intet svar  
Præstestien 7 ja, 3 intet svar 
Præstegårdsvej 6 ja, 1 nej, 3 intet svar 
 
Der er mange, der har haft problemer med vand, og jeg har haft mange 
henvendelser desangående, men jeg har været meget afvisende med 
hensyn til at foreningen skulle gå ind i sagen, da vi på en 
generalforsamling for år tilbage besluttede, at vi ikke ville involvere os i 
afvanding, fordi der ikke er medlemstvang af foreningen, og det kun er et 
fåtal, der har problemet. 
 
Jeg har forsøgt at rådgive så godt, jeg formår, og har også haft en snak 
med kommunens sagsbehandler på sagen, da der blev gravet i 
Snerlevej uden gravetilladelse. 
 
Jeg kontaktede ham, han havde givet Mathiesen lov til at løse problemet, 
men det er det samme som at sætte ræven til at vogte høns, han graver 
overalt og sendte en regning til Herning grundejerforening på ca. 10 000 
kr. 
 
Der ligger en gammel kloakledning fra Herning husene, men den blev 
lukket, da de skulle have hver deres tank, den ville man bruge som 
dræn. 
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Mange af de små grøfter, der var i området, er blevet fyldt op med 
sandfygning og volde og lukket af indkørsler uden underføring.’ 
 
Jeg har rådet flere til et syn afholdt af kommunen. Jeg pointerede over 
for kommunen, at det har kommunen pligt til iflg. vandløbsloven?? 
 
Kommunen vil have grundejerne til at tage et firma til at lave en plan, 
men det kan ikke være rigtigt, da det er kommunen, som skal fordele 
udgifterne på den enkelte grundejer.  
 
Vi må nok se i øjnene, at der fremover vil komme mere nedbør, hvilket 
også har indflydelse på vore veje og stier. 
 
Jeg ved ikke, om det nye forslag, som regeringen er kommet med 
angående mobildækning, reelt vil få nogen effekt. Det drejer sig kun om 
hvor mange kunder, de kan få i området. 
 
Vi har alle fået et brev fra elselskabet om, at vi skal tilmelde os køb af el. 
Der var to muligheder den ene var af regeringen ikke helt besluttet. 
 
Den anden var meget luftig, der var ingen priser på hvad, 1 KW kom til at 
koste, kun hvad elselskabet skulle have, men der er 6 mdr.’s binding på 
det 
Jeg har valgt den, har undersøgt de forskellige tilbud, og der er ikke de 
store penge at spare ved købet. 
 
Der er en ny kommuneplan i høring, der er ikke de store visioner omkring 
sommerhusene. 
Jeg har meget svært ved at forstå, at man må sætte solceller på taget, 
når man ikke må sætte en antenne/parabol på taget. 
 
Man vil køre Hvide Sande i stilling som turistmål. Der er også en ny 
lokalplan på vej på området ved P pladsen, hvor man går til stranden 
Syd for havnen (Tungevej) - et konferencecenter,   
 
Det ser ud til, at der kommer havvindmøller ud for Hvide Sande. 
 
Har i flere år forsøgt at få vores udkørsler til Klitvejen lavet. Det er en 
langsommelig affære, først blev den nordlige udkørsel fra Tingodden 
udvidet, men hullerne i vejen blev ikke repareret, derefter blev Søholmvej 
lavet i den ene side, og nu er den anden lavet, så nu kan vi starte forfra 
for at få resten gjort helt i orden, forventer ikke, det bliver i min 
formandstid, det lykkes. 
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SA og Rk./SK har udsendt en folder Naturpleje i Sommerhusområdet. 
Der står, at der er næsten ubegrænsede muligheder for at opleve 
naturen på Holmsland Klit. 
 
Det var der en grundejer, som indbragte for Naturklagenævnet, da RKSK 
mener, at en sommerhusgrund er naturområde. Den sag tabte 
Kommunen, da Naturklagenævnet ikke mener, at et sommerhusområde 
er et naturområde. 
 
Der er indgået en ny aftale om affaldstømning med Melgård. Det er 
blevet mindre biler, og der er kommet nogle regler om hvad, de skal lave. 
 
Vi var ellers blevet tudet ørerne fulde om, at det ville koste mindst 100 kr. 
for hver grundejer med mindre biler, men det blev ikke dyrere, og der er 
blevet mere service. Man kan på vores hjemmeside finde et link til 
Sammenslutningens hjemmeside, hvor der ligger en kort beskrivelse af 
hvad, Meldgård skal. 
Samme sted kan man se hvor meget, de nye vindmøller kommer fylde. 
 
Vil gerne opfordre til, at I bruger vores hjemmeside, der kan man også 
tilmelde sig vores nyhedsbrev, som lige er blevet klar. 
 
 
Dette var beretningen. 
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