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BESTYRELSENS BERETNING VEDR. ÅRET 2015.
Velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling.
Hermed efterfølgende redegørelse for foreningsåret 2015.
Veje.
Med en ny entreprenør og nye materialer ser det ud til at vejene holder bedre - færre
huller og færre skrabninger til trods for massivt regnvejr – enkelte steder kræver stadig
lidt opmærksomhed. Der er udlagt grusdepoter ved P-pladsen ved "VGT" samt ved
petanquebanen, og vi vil opfordre til, at sommerhusejerne selv udbedrer småhuller - så
holder vejene endnu længere og er i bedre stand.
Der er stadig problemer med bygherrer der ikke retablerer efter sig ikke mindst de steder
hvor vejforløbet er fælles med Vestkyststien.
Adgangsvejen til havet ved Fladsbjergvej 294 er nu retableret.

I forbindelse med et byggeri har grundejeren pligt til løbende at retablere for eventuelle
skader.
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Vestkyststien er renoveret med ny belægning – beskæring – skiltning – chikaner - men
stadig dårlig for cyklister i dele af vort område – en gentagelse fra sidste år. Kommunen
reagerer ikke!!
Til trods for skriftlige aftaler vil Ringkøbing-Skjern Kommune nu ikke vedligeholde
Vestkyststien med støvbinding der hvor Vestkyststien ligger i forløb af private
fællesveje!
RKSK Vej og park pålægger i øjeblikket ny belægning og tromling fra Fladsbjergvej ned
mod Opstrupvej.

Dræning.
Dræningssystemet er gennemgået i efteråret 2015 uden bemærkninger. Der blev ikke
konstateret brud.
Renovation:
Der er lige før påske omdelt affaldssække for året 2016.
Hvis man ikke har modtaget et bundt her op til påske, skal man henvende sig til
renovationsafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune.
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 2015 var en kort runde med fokus på oprydning og beskæring for
oversigt. Der er stadig grundejere der samler affaldstræ på grunden og de bedes ryddet
hurtigst muligt inden vi får en brand. I 2016 har kommune afskaffet mulighed for
opstilling af container!!!!
Gad vide hvad vor grundskyldsafgift m.m. går til?
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Lokalplaner:
En del byggerier i gang – i overensstemmelse med gældende lokalplaner.

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 bruger mail og 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. Indkaldelser vil på grund af omkostninger til porto fremover
blive udsendt pr. mail med mindre der er særlige forhold!

Kriminalitet
Som opfølgning af et orienteringsmøde vedr. kriminalitet i sommerhusområderne med
Vestjyllands Politi og Ringkøbing-Skjern kommune, har vi arbejdet på at få tilladelse til
tv-overvågning såfremt der er opbakning. Opbakningen var til stede – næsten 100% af
besvarelserne - men der var iflg. politiet ikke tilstrækkelig mange der svarede!
Fra feriehusudlejerne i Søndervig er der fremsendt ansøgning til kommunen om større
bebyggelsesprocent – 15% i forhold til 10% - man vil gerne have huse på op til 200 m2.
Ansøgningen er godkendt af kommunen for de områder, hvor en lokalplan ikke
begrænser det!! Kommunen vil i første omgang finde egnede områder.
Vi har anbefalet, at det kun sker i særligt udvalgte område udlagt til erhvervsformål.
Der er ligeledes en undersøgelse i gang vedr. mulighed for kloakering – repræsentanter
for Sammenslutningen m.fl. er med i en følgegruppe for projektet.

Samarbejdsudvalget for grundejerforeninger på Holmsland Klit.
Info: Webside: www.sam-grund-holmsland.dk
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Orienteringsmøder
Der har i 2015 været afholdt møder vedrørende projekt havvindmøller VesterhavSyd og senest generalforsamling i foreningen StopVesterhavSyd. Grundet fundet en sortand
er området direkte ud for Søndervig nu droppet. Efter fundet af endnu en sortand ved
Vestsjælland er udbuddet nu udskudt 1 måned.

Størrelsesforhold
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Der har været foretræde for folketingets miljøudvalg for at få lidt mere fokus på evt.
placering af havvindmøller. Folketingets politikere er stadig ikke klar over
skadevirkningerne ved en sådan proces - man læner sig op af at der lokal opbakning fra
det lokale byråd. Et byråd, der ikke har opbakning fra erhvervslivet på klitten og
sommerhusejere / feriehusudlejere m.fl. – og heller ikke internt fra alle i byrådet – ikke
mindst grundet de mange sager vedr. møller på land.
Her i 2016 ser det ud til at en stigende pso-afgift får nu folketinget til at ryste på hånden
og overveje en revurdering - hvilket vi kun kan bifalde.
Udbuddet er nu udskudt en måned.
Det er vigtigt, at alle medvirker til at påvirke politikerne – både lokalt og på borgen til at
få øjne op for denne ødelæggelse af Naturens Rige som Ringkøbing-Skjern Kommune
ellers reklamerer for.
Nye visualiseringer viser skadevirkningerne.

Ringkøbing Skjern kommune vil stadig ikke deltage i et samarbejde for en evt. optimal
placering. Man afventer nu tilbud fra 3 koncessionshavere. Venstres landspolitikere er
måske ved at ændre holdning nu det fremgår, at tilskud til havvindmøller påfører alle elbrugere ekstra omkostninger. Vinden blæser ikke konstant, så derfor skal der stadig
opretholdes et beredskab på eksisterende kraftværker.
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Kysten:
Efterårets storme har igen medført en tilbagetrækning af kysten. Kystdirektoratet
foretager nye opmålinger i april. Redningsveje er væk og skal retableres – udgift for
Ringkøbing-Skjern kommune.

Baggers Dæmning
Der er i dag indvielse af Baggers Dæmning – tilslutningsanlægget ved Holmsland
Klitvej er færdigt. Man er endvidere i gang med planer for en ridesti over dæmningen
efter opfordring fra lokale erhvervsfolk.

Ringkøbing-Skjern Forsyning
Vort lokale vandværk ved Kloster på vejen mod Ringkøbing lukkes og vi får fremover
vand fra det nye Aquatarium ved hovedvej 15 øst for Ringkøbing, der indvies endeligt i
løbet af året, når man har fundet hvilken minister, der på det tidspunkt er på posten.
Vi afventer, at Forsyningen får ombygget alle målere til en model med mulighed for
fjernaflæsning. Man er allerede i gang i Ringkøbing og sommerhusområderne står højt
på prioriteringslisten.
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Elforsyning
RAHNet i Ringkøbing er vor lokale leverandør af el og vi er alle anpartshavere i
selskabet. Selskabet afholder generalforsamling i maj 2016. Anpartshaverne
informeres kun via lokale dag- og ugeblade. Vi har bedt dem revurdere denne
fremgangsmåde, da ca. 8000 af de i alt 30.000 anpartshavere er sommerhusejere, der
bør have mulighed for få informationer og indflydelse. Som i Nykredit er man ikke
tilhængere af demokrati så man fortsætter helst med besættelse af bestyrelsesposter
blandt ”venner.”
Ringkøbing-Skjern Kommune har sammen med RAHnet- vort lokale elselskab oprettet
et aktieselskab for at promovere Vesterhav Syd!
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