
 
 
Fra: 4madsen@youmail.dk <4madsen@youmail.dk> 
Sendt: mandag den 6. april 2020 19.23 
Til: kk35 
Cc: Lissie Lund; Inge Kjaer Sorensen 
Emne: Re: Mettes Bjerg - dræning/kloakering - forslag til generelforsamlingen den 9. maj 
2020 i Grundejerforeningen Aargab af 1976 
 
Hej Knud (og I andre) 
 
Vi har modtaget nedenstående via mail fra Esmark hvilket jeg synes lyder som en rigtig god 
ide. 
 
Har I i bestyrelsen taget nedenstående mulighed for op (det kunne jo være der var nogle 
"stordriftsfordele" m.m.)?  
 
For god ordens skyld for at overholde 4 ugers fristen vil vi allerede nu stille følgende forslag 
på generalforsamlingen den 9. maj 2020 (det kan jo senere trækkes tilbage, hvis I allerede har 
gang i noget): 
 
"I forbindelse med de mange oversvømmelser ved sommerhusene i 
grundejerforeningens område, har Ringkøbing-Skjern Kommune givet tilladelse til 
at etablere dræn på sommerhusgrundene under bestemte vilkår. 
Grundejerforening skal kontakte IGM Ingeniørgruppen Midtjylland ApS cvr. nr. 
27255531 for at få udarbejdet en analyse af og forudsætningerne for 
dræningsprojekter i grundejerforenings område.  
 
For at få indsamlet oplysninger om, hvor mange grundejere, der eventuelt ønsker at 
deltage i et kommende dræningsprojekt, skal grundejerforeningen søge for at få 
kontakt med grundejere, der har/har haft grundvandsproblemer i perioden fra primo 
november til 1. april 2020. 
 
Grundejerforeningen betaler omkostningerne til udarbejdelsen af en projektplan til 
godkendelse ved kommunen og som basis for indhentning af tilbud fra 
entreprenørfirmaer. Grundejerne kan derfor gratis tilmelde sig det indledende 
analysearbejde med at få udarbejdet projektplanen. 
 
Grundejere tilmelder sig analysearbejdet ved senest 4 uger efter 
generalforsamlingen - eller andet tidspunkt vedtaget af generalforsamlingen - ved at 
sende en mail med følgende oplysninger til grundejerforeningen: Navn, 
telefonnummer, mail, matrikelnummer og adresse på sommerhusgrund." 
 
 

 
 
 



Som I kan se er vort forslag nærmest en kopi af mailen vi har modtaget. Ville det være en god 
ide, at grundejerforeningen allerede nu kontaktede grundejerforeningen i Bjerregård for at 
høre nærmere, idet vi tror det er bedst at projektet sættes igang så hurtigt som muligt, og der 
kan være fordele ved at koordinere med Bjerregård grundejerforening? 
 
 
For god ordens skyld venligst bekræft, at du har modtaget vort forslag til 
generalforsamlingen.  
 
 
Med venlig hilsen 
Lisbeth og Henrik Madsen 
Mettes Bjerg 2 i 
6960 Hvide Sande 

 


