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Grundejerforeningen Årgab af 1976 
Generalforsamling på Sømandshjemmet i Hvide Sande den 21. maj 2011 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Valgt blev Jørgen Boe, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til ved-

tægterne, da indkaldelsen blev udsendt allerede i januar. 
 
2. Formandens beretning. 
 
Formand Leif Smærup konstaterede, at det igen i år har været en kold vinter forhåbentlig uden for man-
ge frostsprængninger. Nogle har haft problemer med deres hovedhaner, som p.gr. af slitage ikke lukkede 

tæt, men er der problemer med hovedhanerne, skal man kontakte vandværket. 
 
Foreningen sendte en del bemærkninger til den nye kommuneplan bl.a. at Nr. Lyngvig Fyr manglede, og 

vestkyststien trænger hårdt til vedligeholdelse. 
 
Trods en lokalplan om, at der ikke må være master i vores område, er der alligevel kommet én. 
 

Formanden oplyste, at støvbindingen af vestkyststien var strøget, så Sammenslutningen gik ind i sagen 
og fremsendte dokumentation på, at kommunen skal vedligeholde den. 
 
Kommunen fik den geniale idé, at der skulle nedgraves molokker i sommerhusområdet, og at der kun 
skulle være 4 genbrugspladser i hele kommunen. 
 
Affald indkaldte til møde den 21. juni 2010 kl. 16.00 i Ringkøbing, og der deltog ca. 500 på trods af tids-

punktet. 
 
Man havde været på studietur for at se på mulighederne ved boligblokke, hvor molokkerne var placeret 
på p-pladsen. 

 
Der er blot det problem, at der kun er p-plads ved Mettes Bjerg, og det kom helt bag på Affaldsafdelin-

gen, at sommerhusejerne ikke havde samme mening som afdelingen, men til mødet næste dag i Bork 
med ca. 300 deltagere var der ligeså stor modstand mod forslaget. 
 
Vi ønsker mindre biler og ikke store lastbiler til at tømme molokkerne. 
 
Forslaget blev sendt til høring, og samtlige grundejerforeninger sendte brev med et NEJ TAK. 
 

Affaldstømningen har ikke været i udbud, men man har valgt at køre videre endnu et år og søge samar-
bejde med Varde om en fælles ordning. 
 
Formanden har klaget over, at man sender store foldere ud om, hvad vi skal som forbrugere, men intet 
om, hvad vi betaler for. Ved en efterfølgende henvendelse til ESØ har formanden fået det svar, at der 
skal sættes en sæk i stativet, selv om der ingen er i forvejen, og sækken skal ikke sættes i klemme. 
 

Klager over renovationen bedes rettet direkte til ESØ på tlf. nr. 97 37 33 77. 
 
Der har været en del problemer med fyldte poser, og der er sommerhusejere, der kommer til deres hus, 
hvor posen har været fyldt op – især i påsken. Udlejningshusene bør have helårstømning, hvilket for-
manden vil foreslå til Sammenslutningens møde i august. 
 

Kommunen er i august 2010 blevet gjort opmærksom på, at udkørslen Tingodden Nord er meget hullet, 
men der er stadig intet sket ud over, at kommunen har bekræftet modtagelsen. 
 
Der er blevet sat 2 timers parkering op på p-pladsen på Klitvejen, og efter at en vognmand blev truet 
med politianmeldelse, blev skiltet stående. 
 
Der er stjålet 14 stiger i løbet af året, og alle bedes være opmærksomme på, om der mangler stiger og 

ryst dem gerne, hvis de trænger. 
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Formanden redegjorde for Søvejen mod vest, hvor der vil blive flyttet store mængder sand – også frem-
over. Formanden spurgte på klitsynet, om Miljøcenter Ringkøbing har tænkt på sandflugtsdæmpning i 
forbindelse med arbejdet. Formanden vil kontakte centret for at være på forkant med problemet. 
 
TDC fik tilladelse til at opstille en mast ved Nordsø camping med den begrundelse, at det ville give bedre 
mobildækning på Klitten. 

 
Efterfølgende har det vist sig, at masten alene skulle sikre bedre internet til campingpladsens gæster, så 
formanden har klaget til kommunen over, at tilladelsen er givet på et forkert grundlag, og man har lovet 
at se på sagen. 
 
Sidste år blev sti nr. 44 og Mettes Bjerg repareret med udgravning og flis, og i år er det sti nr. 30 og 47, 

der står for tur. Der skal landmåler på sti nr. 47, så vi holder os på rette vej. Sti nr. 30 skal udjævnes, så 
den bliver mere farbar, og der ikke dannes flere stier til stranden. 
 

Der vil blive repareret et par stier hvert år, så de fremover vil være lettere at vedligeholde og bruge, og 
foreningen kan måske lære noget af skovdistrikt Thy og Ringkøbing-Skjern kommune, der p.t. forsøger 
med bekæmpelse af hyben. 
 

Der har været henvendelser om vejene i den nordlige del, men formanden har henvist til vejsynet, og 
han håber, det vil lykkes at få alle med. 
 
Formanden har fået henvendelser om øget trafik på Tingodden fra Nordsø camping til FD, som Nordsø 
camping har overtaget. Det er især personalet, der kører hurtigt. 
 
Formanden vil tage en snak med ejeren af Nordsø camping. 

 
Der er netop kommet et rigtig ”godt” forslag fra Danske Destinationer, der er en privat turistorganisation. 
 
Man vil opkræve 500 kr. om året fra hver sommerhusejer for at fremme turismen, og den er Ringkøbing-

Skjern kommune helt med på, så forslaget er godkendt i både økonomiudvalg og byråd. Det skal give 4,6 
mio. kr. årligt, og de skal bruges til fremme af turismen – det kan kommunen så måske spare på? 

 
Odsherred, Djursland og Ringkøbing-Skjern skal være forsøgskommuner, og RKSK vil have flest penge, 
men hvor Odsherred og Djursland har gjort meget ud af at definere en model, hvor både erhvervslivet og 
sommerhusejerne, som skal betale, skal være med til at bestemme brugen af pengene, har RKSK helt 
udeladt den del. Kommunen påpeger til gengæld, at det kun er 13% af kommunens egne beboere, der 
bliver berørt af afgiften. 
 

Sammenslutningen er gået ind i sagen og har skrevet til skatteministeren og har sendt et åbent brev til 
RKSK. 
 
Redegørelse kan hentes på Sammenslutningens hjemmeside: http://www.sam-grund-holmsland.dk/ 
 
Kystdirektoratet har lavet en fremskrivning af indsatsen på Vestkysten, og man har indledt et samarbej-
de med Holland om sandfodring. Det går ud på, at man lægger sandet fra kysten i en bue mod strøm-

men, og så skal vandet føre sandet langs kysten. 
 
Den 31. oktober er der åbent møde i Søndervig om sandfodring. 
 
Sidste punkt på beretningen handlede om foreningens hjemmeside, hvor det bliver lagt meget ud, der er 
aktuelt for sommerhusejerne. 

I 2008, da siden blev oprettet, var der 43 besøgende pr. md. 
I 2009 var der 58 besøgende pr. md. 
I 2010 var der 68 besøgende pr. md., og  
I år har der været 82 besøgende pr. md. 
 
Formanden takkede bestyrelsen for det gode samarbejdet. 
 

 

http://www.sam-grund-holmsland.dk/
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Kurt Klinge, Tingodden, foreslog, at man ved de grønne skilte og hos udlejningsfirmaerne præciserer, at 
lejerne ikke må vade gennem hele området. 
 
Leif Smærup gjorde opmærksom på, at Skov- og Naturstyrelsen ingen skiltning vil have. 
 
Svend Pedersen, Mettes Bjert, opfordrede til, at grundejerforeningerne påvirker udlejningsbureauerne til 

at orientere lejerne om færdsel i klitterne. 
 
Jytte Jepsen, Tingodden, oplyste, at Esmarch har udlejningsmappe, hvor der på en læsevenlig måde gø-
res opmærksom på, hvordan man færdes i naturen. 
 
Der blev opfordret til, at folderen om færdsel i klitten hænges op i udlejningssommerhusene. 

 
 
3. Regnskab. 

 
Karsten R. Nielsen gennemgik regnskabet for 2010, som viser, at grundejerforeningen har en formue på 
224.000 kr., og der er 462 betalende medlemmer. Stiger og renovering af stier er de største udgifter. 
 

I 2012, når formanden og kassereren er på valg, vil Karsten Nielsen foreslå kontingentet sat op med 50 
kr. til 250 kr. årligt, da der er øgede udgifter til renovering af stier. 
 
Moesgaard, Tingodden, foreslog elektronisk opkrævning. 
 
Karsten R. Nielsen oplyste, at det vil kræve et meget stort mailkartotek, der skal vedligeholdes, og iflg. 
Grundejerforeningens vedtægter SKAL indkaldelse til generalforsamling sendes til medlemmerne. Der er 

10% nye ejere i foreningens område hvert år. 
 
Stausholm, Tingodden, foreslog, at en del af overskuddet blev bliver brugt til informationsskilte ved hver 
sti. 

 
Leif Smærup oplyste, at Skov- og Naturstyrelsen aldrig vil gå med til skilte, da selv vores små skilte med 

pile mod stranden er en torn i øjet på S- og N. Holdningen er, at alt skal være uberørt, og at man må gå 
overalt. 
 
Kassereren oplyste, at der stadig er 46, der ikke har betalt kontingent på trods af, at sidste frist for ind-
betaling er 1. maj. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
 
4. Valg til bestyrelsen. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Niels A. Nielsen og Kresten Fjord Tarbensen blev genvalgt. 
 
Valg af sekretær: Annemette Madsen blev genvalgt. 

 
Valg af suppleanter til bestyrelsen: Niels Nicolaisen blev genvalgt, men Niels Olsen ønskede ikke genvalg. 
Som ny suppleant til bestyrelsen blev valgt: Niels Jørgen Laursen, Tingodden 196A. 
 
 
5. Valg af revisor. 

 
Valg af revisor: Jørgen Boe blev genvalgt 
 
Valg af revisorsuppleant: Margit Nielsen blev genvalgt. 
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6. Medlemstilgang. 
 
Karsten R. Nielsen oplyste, at 422 medlemmer har betalt – heraf 6 nye.  
 
Mulige medlemmer er 575, men der er 46 medlemmer af vejlauget, hvor der er tvunget medlemskab, der 
ikke er medlemmer af grundejerforeningen. 

 
Karsten Nielsen ser en tendens til, at det er udlejningshusene, der netop slider mest på stier m.v., der 
ikke er repræsenteret i medlemskartoteket. 
 
 
7. Indkomne forslag. 

 
Jimmy Flindt har indsendt 2 forslag: 
 

1) Bestyrelsen vil arbejde aktivt for at der opstilles et passende antal borde med bænke på velvalgte 
steder i området (f.eks. udvalgte steder bag klitterne tæt på de afmærkede gangstier eller udvalgte om-
rådet tæt på Ringkøbing Fjord), hvor sommerhusejere, feriegæster, lejere og brugere kan sidde og nyde 
deres medbragte mad og drikkevarer.  

 
Leif Smærup oplyste, at forslaget er fremsendt tidligere, og det vil blive videresendt til Grønt Råd, da 
grundejerforeningen ikke ejer jord, hvor der kan opsættes borde og bænke. 
 
2) Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen om at arbejde aktivt for, f.eks. via Sammenslutningen af 
Grundejerforeninger på Holmslands Klit ved at prøve at påvirke Ringkøbing Fjord- og TurismeCenteret 
samt Ringkøbing-Skjern Kommune til at investere i flere attraktive tilbud til turister m fl i området i og 

omkring Ringkøbing Fjord. 
 
Leif Smærup oplyste, at forslaget vil blive gemt og sendt til Videnscenter for Turisme, der etableres til 
efteråret. LS har foreslået Jimmy Flindt selv at forelægge det. 

 
Der er p.t. planer om en sti hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord. 

 
 
8. Eventuelt. 
 
Formanden oplyste, at der netop er udsendt en tryksag fra Ringkøbing-Skjern kommune, hvor der gøres 
opmærksom på sikkerhed, færdsel i klitter m.v., men det er kommunens holdning, at man ikke skal blive 
for formynderisk. 

 
Folderen ligger på foreningens hjemmeside. 
 
Der vil fortsat være livredder på Sydstranden, men lidt længere sydpå p.g.a. havneudvidelsen. 
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at man kommer langt med samtale – selvfølgelig nemmest, hvis man 
kan tysk – for det er sjælden ond vilje, men ganske enkelt ubetænksomhed, når turisterne vader rundt i 

klitterne. 
 
Leif Smærup henledte opmærksomheden på, at der ligger tilbud på udskiftning af dæksler på hjemmesi-
den: http://www.aargab76.dk/, og på bordene var der reklamer for internet, varmepumper og vagt mod 
indbrud. Der har været mange indbrud begået af rumænere, og især Søholmvej har været hjemsøgt af 
indbrudstyve. 

 
Der blev udtrykt utilfredshed med, at der endnu ikke er kommet skraldespande op på stranden, hvilket 
burde ske før påske. 
 
Leif Smærup oplyste, at kommunen opsætter dem, når der er foretaget strandrensning, og hvis de op-
sættes for tidligt, går der for mange tabt i forbindelse med stormvejr og højvande, da det ikke er alle 
steder, stranden er så bred som hos os. Strækningen går fra Nymindegab til Husby. 

 

http://www.aargab76.dk/
http://www.aargab76.dk/
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Det blev foreslået, at grundejerforeningen opsætter skraldestativ ved hver sti, men det bliver 27 stativer 
+ helårstømning, hvilket er dyrt. 
 
Inge Stausholm fandt, at skraldespande ville være en god investering med information på lågene. 
 
Er næppe nogen god idé, da folk ikke gider gå over klitten for at aflevere deres affald. 

 
Krogh, Tingodden 260, klagede over begyndende gener af fluer. 
 
Leif Smærup oplyste, at det er normalt med mange fluer i klitter. Der er også mange hugorm i år. 
 
Tarbensen oplyste, at der skal etableres en 700 m lang sydmole, hvilket vil give en helt ny strandprofil, 

og de mange m3 sand, der skal flyttes, vil give sandflugt i perioder, men på længere sigt vil det give en 
meget bredere strand og måske en klitrække mere. 
 

 
Næste års generalforsamling afholdes 5. maj 2012 på Sømandshjemmet. 


