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GRUNDEJERFORENINGE ÅRGAB af 1976 
 
Generalforsamling på Sømandshjemmet i Hvide Sande den 9. maj 2009 
med 77 deltagere. 
 
Kystteknisk chef Per Sørensen, Kystdirektoratet, indledte generalforsamlingen med at fortælle om 
de forskellige former for kystsikring, fordele og ulemper og redegjorde for strøm- og bølgebevæ-
gelser i området fra Limfjorden til Nymindegab. 
 
Der er afsat 90 mio. kr. pr. år til kystsikring, og der revlefodres, for det er den metode, der giver 
mest kystsikring for pengene. Bølgebryderne (parallelhøfterne) holder på sandet, men tilfører ikke 
nyt sand. Der kan læses mere om kystsikringen på Kystdirektoratets hjemmeside: 
http://www.kyst.dk/. 
 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Valgt blev Jørgen Boe, der konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet allerede i januar og 
der med lovligt indvarslet henhold til vedtægterne. 
 
 
2. Formandens beretning. 
 
Formand Leif Smærup oplyste, at der har været en sag på Tingodden med en vold, der lå ude på 
vejen, men den sag er bragt i orden. 
 
Formanden har klaget til Skov- og Naturstyrelsen over, at rapporten fra klitsynet ikke er lagt på 
nettet, samt at det arbejde, der blev aftalt for den sydlige del af klitten, ikke er blevet udført, lige-
som klitfredningspælene endnu ikke er flyttet på trods af, at det er 2 år siden klitfredningslinien blev 
flyttet. Formanden har foreslået Skov- og Naturstyrelsen, at der ansættes en ny klitfoged for den 
sydlige del af klitten. 
 
Den 5. juni 2008 blev der afholdt et møde for samtlige grundejerforeninger i kommunen. På mødet 
var der opbakning til, at der kræves kørsel med lettere renovationsvogne i den nye renovationsaf-
tale, der skal indgås i 2010. Vejene i sommerhusområderne kan ikke holde til 12 tons vogne. 
 
Der har været høring om den nye renovationsaftale, hvor det er blevet tilføjet, at såfremt man kø-
ber en snip til en ekstra affaldssæk, bliver sækken fjernet uanset hvilken form for sæk, snippen 
sidder på. Foreningen har klaget til ESØ over de nye sække, for de er 10 cm kortere end de første 
sække og passer dermed ikke til de affaldsstativer, mange har købt af kommunen. Posen er for 
kort og glider af holderen. 
 
Der har i årets løb været flere lokalplaner til høring, uden at det har givet anledning til indsigelser, 
og det store feriecenter ved Søndervig er stillet i bero. Til gengæld bygges der 120 nye feriehuse 
ved Sea West på den modsatte side af vejen. 
 
TDC har bedt om tilladelse til at rejse en 42 m høj telemast ved Nordsø Camping for at få bedre 
mobildækning i området, og kommunen har givet dispensation fra lokalplanen. 
 
Grundejerforeningen har fået 2 stier renoveret med udgravning og pålægning af flis, og i år skal sti 
nr. 44 renoveres, da den er ved at gro til i hyben. 
 
Til sommer vil der være livredder ved stranden syd for havnen i Hvide Sande, og han kan dække 2 
km, derfor flyttes en af redningsposterne til den sydlige del af stranden, hvor der er meget langt 
mellem redningsposterne. 
 

http://www.kyst.dk/
http://renovationsselskabet.dk/
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Formanden har fået 2 henvendelser fra ESØ vedr. veje, der ikke var i orden. Den ene var i vejlau-
gets område, så det blev udbedret, men der har været en del diskussioner vedr. Karen Brandts 
Vej. Her kørte renovationen over en grund, hvor der ikke var vej, og hvor det efterfølgende viste 
sig, at kommunens kort ikke passede, men kommunen insisterer på, at få vejene i området op på 
en standard, der gør, at renovationsvognene kan benytte dem uden problemer, og hvis der ikke 
findes en frivillig ordning, vil kommunen kræve et vejsyn. 
 
Herning Grundejerforening har anmodet om et tilskud til Snerlevej, men vi har 2 gange tidligere 
givet tilskud og har afslået denne gang.  
 
Formanden har bestilt saltning (støvbinding) af stamvejen i hele området snarest. 
 
Et medlem har ønsket at få grundejerforeningens medlemsliste udleveret, men bestyrelsen har på 
det seneste møde besluttet ikke at imødekomme ønsket, da det er på kant med registerlovgivnin-
gen. 
 
Formanden takkede Niels A. Nielsen for arbejdet med hjemmesiden og opfordrede medlemmerne 
til at bruge den, da den vil blive brugt til nyheder og til referat fra generalforsamlingen. 
 
Endelig opfordrede formanden de tilstedeværende til at tage en folder om brandbekæmpelse. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
3. Regnskabet. 
 
Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet for 2008, og forklarede underskuddet, der skyldes reno-
vering af et par lange stier til stranden. 
 
Karsten R. Nielsen foreslog uændret kontingent. 
 
Regnskab og uændret kontingent blev godkendt. 
 
 
4. Valg til bestyrelsen. 
 
Valg af sekretær: Annemette Madsen blev genvalgt. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Niels A. Nielsen og Kristen Fjord Tarbensen blev genvalgt. 
 
Valg af suppleanter til bestyrelsen: Niels Olsen og Niels Nicolaisen blev genvalgt. 
 
 
5. Valg af revisor. 
 
Valg af revisor: Jørgen Boe blev genvalgt. 
 
Valg af revisorsuppleant: Henning Nielsen, Mettes Bjerg 2B, blev valgt. 
 
 
6. Medlemstilgang. 
 
Karsten R. Nielsen oplyste, at der er kommet 22 nye medlemmer, men der er p.t. 63 medlemmer, 
der ikke har betalt. Karsten R. Nielsen vil skrive til dem. 
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7. Indkomne forslag. 
 
Der er kommet 2 forslag fra Jimmy Flindt: 
 
Et forslag om, at der opsættes borde og bænke på passende steder i området til glæde for cyklen-
de, gående og strandgæster i det hele taget, og 
 
et forslag om, at der benyttes soldrevne både til turistsejlads på fjorden. 
 
Det blev besluttet at videresende forslagene til Ringkøbing-Skjern kommune og VisitVest med 
grundejerforeningens anbefaling. 
 
 
8. Eventuelt. 
 
Der blev spurgt til et evt. vejlaug, og formanden gennemgik vejlaugets aftale med P.J.P. om vej-
vedligeholdelse og fortalte, at medlemmerne betaler det samme til vejvedligeholdelse som tidligere 
til kommunen, men vi får meget mere for pengene. 
 
Formanden vil mødes med kommunen om vejene i den nordlige del og aftale, hvordan en afstem-
ning om vejlaug kan laves. Resultatet vil blive lagt på nettet. 
 
Der blev spurgt til cykelstier syd for Hvide Sande langs Sønder Klitvej, og Leif Andersen svarede, 
at det er der ikke planer om. 
 
Der blev spurgt til hybenroser, og Jørn Boe oplyste, at de må bekæmpes med alle midler. 
 
Formanden vil spørge ved klitsynet, om der er planer om bekæmpelse af hyben. 
 
Formanden takkede for god ro og orden og opfordrede til at benytte foreningens hjemmeside. 
 
Generalforsamlingen i 2010 bliver den 1. maj. 
 


