
Beretning fra generalforsamling d.4.9.2021 

Dræning 

Dræning nu er rettidig omhu. Desuden opfordrer RKSK til at hyre en konsulent inden indsendelse 

til kommunen af dræningsprojekter. For nærmere informationer se hjemmesiden under nyheder-

2019, 2020, 2021. Bemærk at 22 ekstra huse skal med i projektet, så i alt 61 deltager. Navnlig 

fordeling af udgifter ifm. dræning (partsdeling) er vigtig. Man betaler efter nytteværdi, og kan der 

ikke opnås enighed mægler kommunen. Er der stadig uenighed kan en lodsejer anke, men man må 

selv afholde udgifter med mindre man får ret i klagen. Lodsejere opfordres til at få renset grøfter. 

Kommunen har givet påbud til Campingpladsen for enden af Søholmvej og at få dræningsforhold 

opdateret, så vi forventer, at det vil ske, når sæsonen slutter. 

Kyst/klitter 

De fleste steder er kysten god og klitterne i god stand. Omkring nedgang 30 og nordpå er der nu 

også ved at dannes en ekstra klit. Dog er der i vinteren 2019-2020 taget af klitterne ved Karen 

Brands Vej og lidt sydpå. Det på grund af storme. 

Hyben 

Hyben er som bekendt en invasiv art, og alle opfordres til at få den fjernet fra deres matrikler. 

Grundejerforeningen udlagde information på hjemmesiden, om at få hyben fjernet fra klitterne, 

hvor klitterne tilhører lodsejere. Imidlertid var der meget ringe interesse for dette, så indtil videre 

er det den enkelt lodsejers ansvar. Der er mange måder, hvorpå man kan bekæmpe hyben, bla. er 

der nu anlægsgartnere, som ved hjælp af en lille fjernstyret traktor tilbyder at knuse hyben, men 

der er ikke garanti for, at de ikke vokser op igen. 

Piktogrammer 

Grundejerforeningen har søgt tilladelse hos kommunen til at opsætte små skilte (piktogrammer)på 

redningsstanderne. Piktogrammerne henstiller til turister m. fl til at holde sig til de etablerede 

stier, så vi på den måde kan bevare hjælme/marehalm. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet gav 

tilladelse, men politikere sagde nej uden nogen fornuftig begrundelse.  

Affaldsordning 

Kommunen har besluttet at alle skal 2 spande på deres matrikel. Det gælder fra december 2022 

 

§3 områder 

Miljø-og fødeklagenævnet i Viborg har ikke givet kommunen medhold i den verserende sag, så 

kommunen har anket til ministeriet. Vi må så håbe, at ministeriet giver kommunen medhold, så 

den kedelige sag bliver lukket. 


