Referat fra Generalforsamlingen afholdt den 11. april 2009 i Klegod
Velkomst ved foreningens formand Thue Amstrup-Jørgensen.
Der var i alt fremmødt 88 personer fra i alt 51 parceller.
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
Kort over området blev udleveret til de fremmødte.
Beretningen er vedlagt.
Beretningen v/ formanden.
Beretningen blev godkendt.
Kommentarer til beretningen:
Annette Lodberg Lynge, Klitsvinget 9
Asfaltering – fremtidsplaner. TAJ meddelte at det kommer an på økonomien.
Renovation – Problemer.
Ole Lukassen, Fladsbjergvej 5
Renovation. Containere efterlades liggende på jorden. Der blev opfordret til at stramme op over for
renovationsselskabet.
Højspændingsledning – Ønsker ledningerne i jorden. TAJ har tidligere rettet henvendelse til
kommunen. TAJ vil tage det op i Sammenslutningen.
Carl Løvschal, Fladsbjergvej 208:
Foreslår at der kommer fodgængerovergang ved Holmsland Klitvej, ved købmanden samt
fartbegrænsning på 70 km/t ved købmanden. TAJ vil tage forslaget med rette sted.
Kurt Andreasen, Klitsvinget 16
Afhentning af nedklippede fyr. TAJ opfordrede til at tage telefonisk kontakt til bestyrelsen, som
lejlighedsvis organiserer containere til opsamling. Strandfogeden vil kunne anvende fyr til
strandsikring, men ikke hyben m.v.
ad 3. Regnskabet forelægges af kassereren
Hovedforeningen:
Regnskabet gennemgået og godkendt
Budget for 2010 gennemgået og godkendt
Dræningsfond:
Regnskabet gennemgået og godkendt
Budget for 2010 gennemgået og godkendt
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Vejfond:
Regnskabet gennemgået og godkendt
Budget for 2010 gennemgået og godkendt
Jens Daniels Christensen, Klitsvinget 24
Betalingen til vejfonden drejer sig mere om en investering end en omkostning. Derfor opfordres
bestyrelsen til at overveje, at der betales mere for ubebyggede grunde.
ad 4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
Ingen forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.
ad 5 Budget 2010
De tre budgetter blev gennemgået og godkendt, jvf. pkt. 3.
Kontingenter:
Hovedforeningen (stigning)
Bebygget grund:
fra Kr. 125 til Kr. 150
Ubebygget grund:
Kr. 15
Vejfonden (stigning)
Bebygget grund:
fra Kr. 600 til Kr. 750
Ubebygget grund:
fra Kr. 60 til Kr. 75
Dræningsfonden: (uændret)
Bebygget grund:
Kr. 100
Ubebygget grund:
Kr. 100
ad 6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer:
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:
Thue Amstrup-Jørgensen
Torben Hartmann
ad 7. Valg Suppleanter:
Følgende suppleanter blev genvalgt:
Poul Erik Poulsen, første suppleant
Niels Østergaard
ad 8. Valg af Revisorer
Jens Daniel Kristensen blev genvalgt som revisor.
Ellen Røner blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 9. Orientering om projekter
Der var ingen nye projekter.
ad 10. Eventuelt
Ivar Enevoldsen deltog kun i denne del af Generalforsamlingen.
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Ivar Enevoldsen præsenterede følgende:
Ny Naturfolder blev omtalt. Denne gav senere anledning til en del debat, da det er nævnt, at der er
offentlig adgang til private sommerhusgrunde. Der er indgivet en sag herom til Ringkøbing - Skjern
Kommune og adgangsretten derfor er uafklaret. Flere grundejere opfordrede stærkt kommunen til
straks at få naturfolderen ændret, således at teksten om adgangsretten tages ud.
Kystsikring:
Ringkøbing Skjern Kommune har indgået en 5 årig aftale med Kystsikrings Direktoratet. Aftalen
koster kommunen 3 mio. pr. år.
Kystsikringsforsøg i Bjerregård virker ikke overbevisende.
Renovation i den nye kommune er nu koordineret og foreløbig på plads.
Lyngvig Fyr er overtaget af Skov og Naturstyrelsen. Der er planer om at etablere et
Naturformidlingscenter.
Stiforbindelser ved fjorden planlægges udvidet.
”Søvejen mod vest”. Der arbejdes på at etablere afskibnings mulighed af vindmøller fra Hvide
Sande. Dette kræver en investering på ca. 350 mio. kr. i forbindelse med etablering af nyt
havneanlæg m.v.
Der var ikke andre emner til debat under eventuelt.
Dirigenten takkede forsamlingen og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

…………….
dato

………………
dato

………..……………..
Erik Lorentsen
dirigent

…………………………
Thue Amstrup-Jørgensen
formand
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