Referat af Generalforsamling for Klegod Grundejerforening
afholdt den 3. april 2010 i Klegod
Referent: Asbjørn Bach
Velkomst ved foreningens formand Thue Amstrup-Jørgensen. (TAJ)
Der var mødt repræsentanter frem fra i alt 53 parceller. VGT salen var fyldt op til sidste plads.
Der var til foreningens medlemmer rettidigt udsendt en dagsorden, bilag nr. 1
ad 1. Valg af dirigent
Erik Lorentsen, Fladsbjergvej 108 blev valgt til dirigent.
Det blev konstateret, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
ad 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
Endnu engang velkommen til alle.
Og en særlig velkomst til:
• Ivar Enevoldsen, Borgmester
• Carl Christian Munk-Nielsen, Vicedirektør ved Kystdirektoratet
Beretningen er vedlagt.
Beretningen v/ formanden.
Beretningen blev godkendt.
Kommentarer til beretningen:
Jens Daniel Kristensen, Klitsvinget 24
Færdsel i området på tværs af private grunde.
TAJ: Kommunen har i samarbejde med Sammenslutningen opdateret en Folder, som også
omhandler færdsel over private grundstykker. Man henviser nu til afmærkede stier og veje.
Grundejerforeningen er ikke enig i den tidligere udlægning, hvorfor der følges op på denne
situation.
Carl Løvschal, Fladsbjergvej 208:
Gentog sit forslag fra sidste år: fartbegrænsning på70 KM på Holmsborgvej.
Ivar Enevoldsen: Det er ikke realistisk med en fartbegrænsning på kun 70 KM/t.
Henning Preben Gyrup, Klitsvinget 7:
Vedlighold af vej. Der blev efterlyst en tidsplan for overfladebehandling af dele af Klitsvinget.
TAJ: Der afventes fjernelse af et par ulovlige jordvolde, der ligger i vejarealet og en tilbagemelding
fra kommunen.
ad 3. Fremlæggelse af regnskaber
Hans Chr. Ravnborg gennemgik de reviderede regnskaber.
• Hovedforeningen
• Dræningsfonden
• Vejvedligehold
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Kommentarer til Hovedforeningen:
Mogens Thams, Stormkløven 6
Hvorfor ikke spare på porto omk. ved at udsende post til medlemmerne via e-mails?
Svar: Tiden er endnu ikke moden, da alle ikke har mulighed for at modtage e-mails. Vi vil forsøge
at indsamle mailadresser og løbende vurdere situationen.
Kommentarer til Dræningsfonden:
Ingen kommentarer
Kommentarer til Vejvedligeholdelse:
Ingen kommentarer
Alle 3 Regnskaber blev godkendt.
ad 4. forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag
ad 5. Forslag til Budget 2011
Hans Chr. Ravnborg gennemgik budgetterne for 2011
Uændret kontingent for 2011
Jens Daniel Kristensen, Klitsvinget 24
Vejvedligeholdelse. Ros til bestyrelsen og kommunen for asfaltering af vejene.
Anbefaler kontingent forhøjelse for ubebyggede grunde. Forslag: regulering fra 75 til 300 kr. pr. år.
Svar ved TAJ: Vi har drøftet situationen i Bestyrelsen. Der er mange forhold man kan overveje i
forbindelse med at gøre kontingentet helt retfærdigt. Hvem bruger vejene mest? – Er der
erhvervsudlejning? Bestyrelsen ønsker ikke en kontingent forhøjelse for ubebyggede grunde.
Budgettet for 2011 blev godkendt!
ad 6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer:
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:
• Hans Chr. Ravnborg
• Preben Buur Nielsen
• Asbjørn Bach
ad 7. Valg Suppleanter:
Følgende suppleanter blev valgt:
• Poul Erik Poulsen, første suppleant - genvalgt
• Arne Berget, Fladsbjergvej 21 - nyvalgt
ad 8. Valg af Revisorer
Begge revisorer blev genvalgt:
• Jens Daniel Kristensen
• Ellen Røner, suppleant
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ad 9. Formanden efterlyste frivillige til projektdage.
Følgende meldte sig:
Klitsvinget 22
Klitsvinget 26
Fladsbjergvej 22
Fladsbjergvej 35
Diverse kommentarer:
Hanne Lauritsen, Fladsbjergvej 268
Ajourføring af vedtægter. vedr. bl.a. Holmsland Kommune.
Svar: Det er ikke en juridisk nødvendighed, da den gamle kommune indgår i den nye kommune:
Ringkøbing Skjern Kommune.
Ole Holm Lukassen, Fladsbjergvej 5:
Affalds containere bliver ikke afleveret efter tømning i de afskærmninger der er lavet til formålet.
Dette er ikke tilfredsstillende.
Ivan Thomsen Fladsbjergvej 53
Forslag til Bestyrelsen. Medlemsfortegnelse lægges ud på Internettet. TAJ undersøger om det er
muligt / lovligt.
Formanden orienterede om:
Brandslukningsudstyr.
Ny Folder fra Ringkøbing-Skjern Kommune: ”VELKOMMEN TIL VESTKYSTEN”
Ny Folder på dansk/tysk om ”ordensregler” vedr. ophold og færdsel i vores sommerhusområde.
Denne folder er vedlagt dette referat, og vil endvidere blive udleveret til kommende lejere via
udlejningsfirmaerne.
ad 10. Ivar Enevoldsen
5.000 medarbejdere i Ringkøbing Skjern Kommune er inviteret til at komme med forsalg til
besparelser og rationaliseringer.
Revision af kommuneplaner som bliver samlet til én kommuneplan.
Udlejning af sommerhuse ud over sommerhuslovens bestemmelser eller erhvervsmæssig udlejning.
Hvis der kommer henvendelser til kommunen, bliver den enkelte sag undersøgt.
En hastighedsbegrænsning på kun 70 KM/t mellem Søndervig og Hvide Sande anses for urealistisk.
Kystsikring: Kommunen bidrager med 3,2 mio. kr.
Tyveri i sommerhusområdet: Politiet er opmærksomt på at det er et stigende problem.
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Strandrensning: Samme niveau som tidligere år. Brochuren. ”MARINT AFFALD” blev udleveret.
Renovation: Generelt er det vurderingen, at renovationen virker tilfredsstillende. I tilfælde af
problemer opfordrede Ivar Enevoldsen til at få det meldt til kommunen, således at der kan rettes op
på det er ikke virker tilfredsstillende.
Oplevelses Center ved Ringkøbing: KRAFT
Der arbejdes på at få etableret et oplevelses og innovations center med fokus på sol og vind energi.
Forventet investering 250 mio. kr.
Der arbejdes på at få etableret et ”Forskning og udvikling Center” inden for Turisme med hjemsted
i Rådhuset i Hvide Sande.
Borger Service: Reduceret åbningstid betyder en forringet service, men også en besparelse på godt
3 mio. kr. /år.
Erik Lorentsen takkede til slut Ivar Enevoldsen for orienteringen. Alle blev takket for en god
stemning ved generalforsamling, og endelig blev der rettet en tak til bestyrelsen for deres arbejde.
Efter Generalforsamlingen gav Carl Christian Munk-Nielsen, Vicedirektør Kystdirektoratet en
præsentation der bl.a. omhandlede følgende:
Kystdirektoratet ligger i Lemvig under Transportministeren.
En af hovedopgaven er kystbeskyttelse af Vestkysten.
Søopmåling.
Thorsminde Statshavn
Sluserne i Hvide Sande
Minerydning ved Skallingen
Maritim sikring (terror sikring)
Administration af kystbeskyttelses loven
Handlingsplan for 2009-2013
- ingen specielle aktiviteter for kysten mellem Søndervig og Hvide Sande.
Faskiner på stranden: På tværs og på langs.
65 000 m2 hjelme plantes pr. år for at fastholde det sand der pumpes ind.
Klimaforandringer: Det er vurderingen, at klimaforandring har en vis betydning i fremtiden.
Brugen af klitterne. Beplantningen af klitterne er skrøbelig og kan let ødelægges.
Kystlinjen ud for Klegod har i løbet af 25 år rykket 25 m. mod øst – 1 m. pr. år.
Test ved Skjoldbjerge syd for Hvide Sande– forsøg med ”Rør” i samarbejde med opfinderen.
Test resultat: ”Rørene” virker ikke!

………………………………..
Thue Amstrup-Jørgensen, formand

………………………………….
Erik Lorentsen, dirigent
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