Vejlaugets beretning
Generalforsamlingen den 7 MAJ 2022
Der har været nogle få indberetninger om huller i vejene, dem har vi klaret efterhånden, som de er
opstået. Vi fik kørt grus på i efteråret sidste år, samt høvlet vejene, og vejene er blevet høvlet igen
her sidst i MAR og først i APR, der er som sædvanligt bestilt støvbinder til stamvejene, og det vil
blive udlagt sidste halvdel af MAJ, alt efter vejrliget. Vi har igen foretaget nogle små reparationer
på Søholmvej med kold asfalt.
Vi har i det forløbne år, brugt en del grus, for at forbedre vores veje, bl.a. er der brugt ca. 80 m3
grus ekstra på vejene. Det har dog haft den indvirkning, at der ikke har været så mange
henvendelser om utilsigtede huller i vejene. Det samme vil nok være at se fremover.
Jeg har haft en del diskussioner med kommunen, om deres forpligtigelser, med hensyn til deres
tilsynspligt overfor tilgroning af vores veje, og det er endelig lykkedes at få dem ud fra kontoret en
enkelt gang, derfor har nogle grundejere fået en skrivelse, som gjorde dem opmærksom på, at de
havde nogle forpligtigelser angående klipning, af deres træer og buske.
Vi skal jo huske på at vejrummet skal være beskåret i minimum 4 X 4 meter.
Vi kæmper nu på 3. år med, at Nordsø Camping skal få standset deres udledning af spildevand,
gennem det rørlagte vandløb under sti C 32, og som forløber under Tingodden, og løber videre ud
i vandløbet mellem Tingodden nr. 256 og 258. Sidste nyt, onsdag, den 4 Maj, lovede de igen at
gøre noget ved det, og sende en ingeniør ud på tilsyn. Alternativt må vi jo gå til Planankenævnet.
Kommunen har sagt at de har givet et tilhold, men det kan ikke ses på det, der kommer ud af
røret, man har blot dækket samlebrønden inde på campinggrunden med et stykke plastic og så
jord ovenpå, i vil derfor hen over sommeren, når der er mange campister på den tidligere FDM
camping, kunne se fækalier med mere i vandløbet, svømme videre ud i Ringkøbing Fjord.
Jeg har indtil mange gange rykket for, at der skal gøres noget ved det svineri.
Det rørlagte vandløb under sti C 32, giver også mulighed for dræn til Tingodden 281 - 293.

Det er nu snart 5 år siden Wauu gravede i vore veje, og derfor er det ved at være sidste udkald, for
at få dem til at betale, de evt. efterreparationer, der kan være i vore veje. Så hvis i har observeret
nogle huller efter dem, så er det nu det skal indrapporteres.
Det var hvad jeg havde at berette om det forløbne år 2021.
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