
Vejlaugets beretning for årene 2019, 2020. 

Året 2019, Forløb forholdsvis roligt på vejområde, der var lidt diskussion om Snerlevej, og dens 

vedligeholdelsestandard, samt at, der lå lidt løst grus på vejen, hvilket der var nogen der var 

utilfreds med. Vi har nu fået de 2 grundejerforeninger, til at bidrage med 1000,- kr. hver. 

Vejlauget indberettede ca. 14 steder, til kommunen, hvor der var problemer med, at vegetationen 

voksede ind over vejen. Kommunen er jo Vejmyndighed, og skal derfor som myndighed påtale fejl 

og mangler. Kommunen ville ikke komme ud og lave besigtigelse, da de mente at det var 

grundejerforeningens opgave. Efter en del skriveri frem og tilbage, fik jeg på skrift, en beklagelse 

på fejlinformationen, og at jeg da havde ret i, at kommunen havde pligt til at påtale mangler på 

klipning af vegetationen. 

Vi fik som sædvanligt støvdæmpet på vore hovedstrøg primo JUN, dog fik Snerlevej 2 gange, idet 

marts og april var meget tørre, og vejen støvede uhyggelig meget. 

Økonomisk gik vi ud af året med et overskud på små 14.000 kr. 

 

Året 2020 var et, for Vejlauget et helt specielt år, især på grund af de store nedbørsmængder. Det 

gav en del udfordringer, bl.a. ved det tidligere FDM camping, hvor der imellem stod 40 cm blank 

vand på Tingodden, samt store vandmængder på vejene øst herfor, Vejlauget har hævet flere veje 

i området, og især stamvejen med knust beton, og lagt grus ovenpå. Kommunen ville ikke bekoste 

forhøjelsen af stamvejen, idet deres svar var, at grundejerne blot kunne dræne vandet væk. 

Vi har i næsten 2 år arbejdet på, at campingpladsen skal oprense deres drænledninger, som uden 

tvivl vil hjælpe på problemet. Drænet er tilsluttet det rørlagte vandløb under stien C 031, som 

mangler oprensning, den er beliggende på campinggrunden, hvorfor det er ejernes forpligtigelse. 

Det har siden vist sig, at man også bortleder kloakvand, via dette rørlagte vandløb.  Der skulle på 

nuværende tidspunkt, endelig vær blevet givet et tilhold.                            

Det rørlagte vandløb bortleder også vand fra Tingodden 173 -187 med flere, de bør nok også få 

oprenset deres grøfter, idet området er mere eller mindre vandplaget.  

Igen i år har vi problemer med at få kommunen til at accepter, at de er vejmyndighed, med de 

følger, der er ved det. Jeg vil derfor appellere til jer om at på klippet jeres vegetation ud mod 

vejen, hvis i har noget sådant. 

Økonomisk har det været et ret så dyrt år på vejområdet, og vi gik ud af året med et minus på 

næsten 75.000,- kr. Til gengæld har vi så forbedret vore vejes beskaffenhed betydeligt, og der har 

ikke været så mange klager over huller, som normalt, hvilket jo er en god indikator, på at det har 

virket. 



Der hvor der ofte kommer huller i vejen, er hvor renovationsvogne standser og starter. De har jo 

fået nye og større vogne. Vi vil nok fremover se større huller ud for vore skraldespande, Vores 

borgmester udtalelse til det, er blot: det skal vejene kunne holde til. 

Sammenslutningen har udarbejdet en ny velkomstpjece om Holmsland klit, og den ligger fremme 

på bordet til fri benyttelse. 

 

Dette var Vejlauget beretning, for årene 2019 og 2020       

Leif Steen Andersen         


