
Udsættelse af generalforsamling og status vedr. dræningsprojekter m.m. juli 2020 

Først velkommen til vore mange nye medlemmer. Som det har været tilfældet i de fleste andre egne af lan-

det har der også været mange hussalg i Årgab, samt nybyggerier, så vi ser frem til, at både de nye og 

”gamle” medlemmer møder op til den næste ordinære generalforsamling:  

Lørdag d. 1. maj 2021 kl. 9.30 i Fiskeriets Hus, Hvide Sande 

Som de fleste af jer ved er tidspunktet, sædvanen tro, valgt lørdag lige efter Store Bededag, så det er altså 

ikke hensigten, at det skal blive en ”kampdag”, men vi får en del at tale om! Husk at tilmelde jer nyheds-

mails via hjemmesiden - nyheder - tilmeld nyhedsbrev. Vær opmærksom på, at bekræftelsesmail kan havne 

i spammails. 

Status dræningsprojekter 

Den foregående vinter har været præget af den usædvanlig store regnmængde, som har resulteret i vand 

på grunde og veje. Det har været en 60 års hændelse, så flere veje har været ufremkommelige, hvilket har 

betydet, at flere ikke har kunnet komme frem til deres huse, ligesom udlejningsbureauer har måttet finde 

alternative huse til turister. ”Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget”, som man siger, for de store 

vandmængder har været en øjenåbner for os alle og betydet, at mange denne vinter har fået renset grøf-

ter, og samarbejdet om dræning/afledning af vand. Det gælder specielt hvor huse ligger tæt på vest-østgå-

ende kanaler, så vandet kan føres ud i Ringkøbing Fjord. Efter hvad vi har hørt, har der været et godt samar-

bejde om dette – dog har det været nødvendigt, enkelte steder at få kommunen til at give påbud, bla. har 

campingpladsen ved Søholmvej fået påbud, om at rense gamle drænrør m.m., så vandet derfra, kan ledes 

mod nord til en tæt ved liggende §3 kanal. I den forbindelse har formand for Vejlauget Leif Andersen også 

der ydet et stort arbejde ved at finde gamle drænledninger, brønde m.m. ligesom den nye husejer, Egon 

Hald nr. 167 lige nord for campingpladsen, har ydet et stort arbejde. 

Specielt ejere af huse øst for Tingodden numrene 128-246, bør være solidariske 

Imidlertid har der været så store problemer på Tingodden ”hovedvej” og navnlig numrene 128-246 øst for 

vejen, at bestyrelsen har prøvet at koordinere et samarbejde om afvanding. Udover at komme med ideer 

besluttede vi at kontakte en ingeniør for at planlægge et større dræningsprojekt, hvor i alt 16 lodsejere har 

været direkte involveret. 14 har meldt sig, og vil naturligvis MEGET gerne have de sidste 2 med, da det vil 

betyde en lavere udgift pr. deltager. Tilmeldte projekt nord: 214, 212, 210, 226, 228, 230, 232, 236. Syd: 

182, 142, 144, 146, 162, 166. 

Endvidere beder bestyrelsen, og de pt. 14 tilmeldte lodsejere i ovennævnte område, om at øvrige lods-

ejere i området bidrager økonomisk med X*1000 kr. Vi henviser i den forbindelse til nyhedsmail fra Sam-

menslutningen af sommerhusejere på vores hjemmeside jf. nedenstående link pkt. 4 om dræning 

https://aargab76.dk/wp-content/uploads/2020/05/Nyhedsbrev-Maj-2020-sammenslutningen-af-sommer-

husejere.pdf 

Som det fremgår kan kommunen mægle, i tilfælde af at der opstår tvister, men det bliver forhåbentlig ikke 

nødvendigt, da vi håber, at alle berørte af vandproblemer vil hjælpe. Når veje har været ufremkommelige, 

generer det jo mere eller mindre alle, så vi håber, at I vil være solidariske. Under forudsætning af at de sid-

ste 2 lodsejere tilmelder sig, så der bliver i alt 16 deltagere, som hver skal betale fra ca. 15.000 kr. til ca. 

45.000 kr., som det ser ud nu. Samlet pris for de 2 projekter er ca.  680.000 kr. Naturligvis kan evt. interes-

serede blive koblet på projektet, hvis det er praktisk muligt. 

https://aargab76.dk/wp-content/uploads/2020/05/Nyhedsbrev-Maj-2020-sammenslutningen-af-sommerhusejere.pdf
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Du kan hjælpe ved at skrive til undertegnede, hvor meget du vil betale, samt din sommerhusadresse. 

Hvis vejen til dit sommerhus har været spærret af vand og/eller du har haft vand stående på din grund, 

bør du bidrage. Det er ikke rimeligt, at de forhåbentlig i alt 16 deltagere skal betale de store beløb, for at 

få afledet vand fra HELE området. Potentielle købere hører ofte til evt. vandproblemer, og så har man 

pligt til at oplyse om dette. Ved evt. vandproblemer vil køber forlange nedslag på store beløb, eller slet 

ikke handle. Det er bla. derfor vigtigt, at vi undgår problemer med overfladevand i fremtiden. 

Det kan oplyses, at Lars Winther Madsen nr. 244 generøst har tilbudt at betale mellem 5-8000 kr. og under-

tegnede, som også bor i området, betaler 3.000 kr. Endvidere deltager vores kasserer Karsten Ransby i det 

nordlige projekt. Vejlauget bidrager med godt 100.000 kr. ifm. vejunderføringer, opstilling af afspærrings-

materiel, samt efterfølgende reparation af veje. Grundejerforeningen har betalt ca. 43.000 kr. for ingeniør-

arbejde. Bidraget fra foreningen har været diskuteret indgående i bestyrelsen, da vi også skal tage hensyn 

til andre, som selv har stået for arbejde og udgifter. Bla. har 5 lodsejere omkring 453 Bent Marcussen og 

459 Ralph Clausen i den nordligste del af Tingodden selv taget initiativ til et samarbejde om afvanding. 

Grundejerforeningen har været med på ”sidelinjen”. Endelig er der jo mange, som ikke har været berørt af 

vandproblemer. Det har været en balancegang for foreningen! Imidlertid har vi jo via Vejlauget et ansvar 

for at vejene er farbare, så vi håber, at vi har fundet den rette balance. Man er naturligvis altid velkommen 

til at henvende sig. Vi skal være rimeligt retfærdige, men millimeterretfærdighed eksisterer ikke i vores op-

tik. 

Kort orientering om omtalte dræningsprojekt. 

Som det fremgår af bilagene om dræning (projektnordkort og projektsydkort) er der 2 projekter med hen-

holdsvis foreløbig 8 deltagere og 6 deltagere, hvor syd er den dyreste for de tilmeldte lodsejere, da de er 

færre til at betale, samt den lange rørføring i vejsiden til §3 kanalen mod syd. Vandet fra det nordlige pro-

jekt ledes ud i en nyetableret kanal mellem de to huse 198 og 196b. Begge husejere har velvilligt lagt skel til 

en del af kanalen. Vi har i enighed med ingeniøren valgt at lægge rør i vejen, for ikke at genere lodsejere 

med gravearbejde på deres matrikel. Der skal drænes på hver grund. Drænvandet ledes ud i en sandfangs-

brønd på ens grund og derfra ud i en inspektionsbrønd på vejen, hvorfra det via rør i vejsiden føres til om-

talte kanaler. Et P på kort står for pumpestation. 

Projektet kan sandsynligvis først gennemføres næste år, da kommunen skal godkende ingeniørens oplæg. 

Dernæst skal projekterne i høring med efterfølgende politisk behandling. 

Opsætning af Piktogrammer på redningsnummerstandere 

Kystdirektoratet har giver tilladelse til opsætning af piktogrammer/skilte ang. opfordring til at man kun be-

nytter de etablerede stier for at beskytte hjælme/marehalm. Ansøgningen skal i høring og godkendes af 

mange instanser – herunder RKSK. 

På bestyrelsens vegne 

Formand for Grundejerforeningen Årgab af 1976  
Knud Kølbæk 
Niels Ebbesens Vej 10 
7100 Vejle 
Tlf. 41167455 
Mail: kk35@live.dk 
https://aargab76.dk/ 
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