
Møde om afvanding på Tingodden, samt nyt i øvrigt om afvanding 20.12.2019 

Der indbydes hermed til møde ved Tingodden ang. afvanding. Mødet er for lodsejere i tidligere omtalte om-

råde, hvor 6 lodsejere, 210, 212, 210b, 236, 198 samt 196b vil gå sammen, for at få en permanent løsning 

på afvanding. Imidlertid er situationen forværret i tilstødende område, så efter forslag fra Entreprenør Ole 

Aarup PJP, samt entreprenør Knud Birch Kristensen Tingodden 196b udvides og justeres projektet. Området 

omfatter nu: På Tingodden fra ca. omkring den ”lille” campingplads nr. 141 ved Søholmvej og sydpå er der 

3 stikveje mod øst, der alle fører op til de omtalte 6 lodsejere. De tilstødende områder omfatter nr. 226-

246, 186-220, 144-166, 168-180 (sidstnævnte ikke så slemt), 182 og 129, samt måske nogle huse på vestsi-

den af Tingodden på samme strækning, hvor der er mere eller mindre problemer med overfladevand på 

både veje og grunde. Lodsejere fra ovennævnte område er alle velkomne, også selv om man ikke har vand-

problemer på ens grund. Det KAN blive nødvendigt, at der skal graves m.m. på en lodsejers grund, selv om 

pågældende lodsejer ikke har nævneværdige problemer! Det kan oplyses at lodsejeren og entreprenør 

Knud Birch 196b ikke har en dråbe vand på sin grund, men alligevel giver tilladelse til at der afledes vand ud 

gennem hans parcel og videre til grøften langs Klitvejen.  

Det var hvad undertegnede har observeret, efter en lille rundtur og en del samtaler, men som nævnt tidli-

gere er det lodsejerens ansvar selv at tjekke. Jeg erfarede, at der hurtigt kan ske ændringer. Heldigvis ser 

det ud til, at den sidste måned i året bliver nogenlunde tør, men meget af al den vand vi ser, er nok i høj 

grad grundvand. Tjek målerbrønden. 

Mødet afholdes lørdag d. 18.1.2020 kl.  9.30, hvor vi ses ved Knud Birchs sommerhus, Tingodden 196b. 

Såfremt du kan deltage, så venligst tilmeld dig til Knud Kølbæk kk35@live.dk, eller tlf. 41167455 

Nyt i øvrigt om afvanding 

Bent Markussen er ejer af Tingodden 453, og Bent har haft fat i en skovl og brugt 4 dage på at oprense en 

gammel kanal, der leder ud til klitvejen. Desværre blev Bent bremset ved cykelstien, da der ikke var en un-

derføring. Imidlertid var kommunen hurtig til at rykke ud og etablere en rørunderføring under cykelstien, 

rense grøfter langs Klitvejen, så vandet på hele marken kunne ledes ud i grøften. Den oprensede kanal er 

umiddelbart nord for den nordlige indkørsel til Tingodden – ved vigepladsen. Lodsejere i nærheden af Ting-

odden 453 er velkomne til at henvende sig, så der kan samarbejdes om dræn hen til en fælles dykpumpe, 

der kan pumpe vandet ud i omtalte kanal. Det bliver nok nødvendigt at tage kontakt til en kloakmester. 

Grundejerforeningen hjælper gerne med at koordinere.  

I bestyrelsen vil vi kraftigt opfordre til, at man henvender sig, såfremt det er muligt at lave lignende ordnin-

ger. Det er vigtigt, at man får det nødvendige arbejde gjort inden næste vinter. Det vil højne vores område, 

hvis vi får nogenlunde styr på overfladevand på grunde og veje. Det betyder flere turister, bedre miljø og 

det bliver sikkert lettere at sælge huse, når potentielle købere overvejer hvor de skal handle. 

Der er også områder, hvor der måske ikke umiddelbart er en løsning, og ligeledes områder hvor der pt ikke 

er problemer. Som nævnt tidligere vil/kan nogle måske vente til efter 2027, hvor området skal kloakeres. 

Til sidst vil vi rose kommunen, for at yde en stor indsats mht. at oprense grøfter, hurtig etablering af rør-

lægning under cykelstien m.m. og ligeledes de mange grundejere, der trods den vanskelige situation, altid 

har været venlige. Vi har til dato ikke mødt sure miner. 

På bestyrelsens vegne 

Knud Kølbæk 

mailto:kk35@live.dk

