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BESTYRELSENS BERETNING VEDR. ÅRET 2013.
Velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling.
Jeg skal i det efterfølgende redegøre for foreningsåret 2013.
Veje.
Generelt har vejene været i god stand indtil efteråret, hvor regnvejret tog over. Det vil
kræve lidt ekstra arbejde at retablere i foråret.
En strækning mellem Fladsbjergvej 112 og 130 er overfladebehandlet og der vil senere
blive opsat chikaner for at holde hastigheden nede.
Vi må bede grundejerne være opmærksomme på deres pligt til beskæring af beplantning
langs vejarealet. Beplantning mindsker oversigtsforholdene med farlige trafiksituationer
til følge og er ofte til gene for brandvæsenet, renovatøren – posten og ikke mindst os
selv.
I forbindelse med et byggeri har grundejeren pligt til løbende at retablere for eventuelle
skader.
Dræning.
Dræningssystemet er gennemgået i efteråret 2013 uden bemærkninger. Der blev ikke
konstateret brud.
Det påhviler stadig ejerne af dele af den første Fladsbjergvej at fjerne den eksisterende
beplantning langs grøften. Grøften skal holdes helt fri for at fungere efter hensigten.
Renovation:
Der er lige før påske omdelt affaldssække for året 2014.
Hvis man ikke har modtaget et bundt her op til påske skal man henvende sig til
renovationsafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Renovatøren har fået påbud
om at efterlade stativerne i lukket tilstand og containere oprejst – hvis det ikke sker
kontakter man kommunen.
Af hensyn til kriminalitet – orden m.m. er det ikke acceptabelt at renovatøren
efterlader billedet af et ubeboet hus, for at blive hurtigere færdig.
Kontaktperson:
Jonna Pind Kristensen, Affaldskoordinator, Teknik og Forsyning, Telefon 99 74 15 49

Arbejdsdag - beplantning:
Arbejdsdagen i 2013 var våd – meget våd. Arbejdet var koncentreret om områderne
nord for Fladsbjergvej med rydning af friarealer m.m.
Der er desuden udlagt halm på stier i klitområdet.
Efterårets storme har væltet en del træer og bedes ryddet inden vi får en brand.
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Lokalplaner:
Vi har stadig nogle få sager med manglende overholdelse af lokalplan m.m. Det drejer
sig om volde i vejarealer m.m. og der er givet en tidsfrist.
WEB-side
Webside er opdateret med oplysninger: www.klegod-grundejerforening.dk
Der er her kontaktoplysninger vedr. bestyrelse – vedtægter – links til lokalplaner –
infofolder for turister. Vi vil bruge web-siden til løbende information i årets løb.
Vi får stadig flere tilmeldinger med mailadresse – husk det er den eneste måde vi kan
give jer løbende orientering
Møder for grundejerforeningerne i kommunen
Der har været afholdt et orienteringsmøde vedr. kriminalitet i sommerhusområderne med
Vestjyllands Politi og Ringkøbing-Skjern kommune i foråret 2014. Referat er fremsendt
pr. mail.
Orienteringsmøder
Der har i februar 2014 været afholdt møde for direkte berørte grundejere for ideer til
projekt havvindmøller – referat findes på web-siden.
Samarbejdsudvalget for grundejerforeninger på Holmsland Klit.
(Hvor Klegod Grundejerforening sidder på formandsposten)
Der har været foretræde for folketingets transportudvalg for få lidt mere fokus efter
sidste års skader.
Der ligger et projekt vedr. Havvindmøller – lad os gemme debatten til efter
generalforsamlingen.
Der er igen kommet det originale lys i Nr. Lyngvig Fyr.
Webside: www.sam-grund-holmsland.dk
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