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BESTYRELSENS BERETNING VEDR. ÅRET 2016.
Velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling.
Hermed efterfølgende redegørelse for foreningsåret 2016.
Veje.
Med anvendelsen af 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 depoter med grus 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. I forbindelse med arbejdsdagen 6. maj
2017 vil vi gennemgå igen.
Husk venligst at skader i forbindelse med byggeri er bygherrens ansvar.
Der bliver stadig kørt for hurtigt i vort område - opsætning af markeringspæle for at
begrænse hastigheden er åbenbart ikke tilstrækkelig og vi arbejder derfor på erstatte/
supplere disse med ”bump”.

Vestkyststien bliver til trods for forbudsskiltning stadig brugt af heste og knallerter og
der er derfor opsat yderligere forbudstavler.
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Dræning.
Dræningssystemet er gennemgået i efteråret 2016 uden bemærkninger. Der blev ikke
konstateret brud. Det er vigtigt at friholde åbne grøfter for bevoksning. Lodsejerne bedes
selv være opmærksomme på hvem der har denne forpligtelse.
Renovation:
Vores årlige udlevering af affaldssække er suspenderet - hvorfor vides ikke. En
henvendelse til formanden for TMU Ole Kamp ligger stadig ubesvaret !!

Arbejdsdag - beplantning:
Arbejdsdagen i 2016 havde fokus på oprydning og beskæring for oversigt. Det er et
tilbagevendende problem. Der er stadig grundejere der samler affaldstræ på grunden
og de bedes ryddet hurtigst muligt inden vi får en brand.

Lokalplaner:
En del byggerier i gang – i overensstemmelse med gældende lokalplaner. Der er en
uafsluttet sag med terrænregulering i vejarealet på Stormkløven.

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!
Kloakering
Der er ligeledes en undersøgelse i gang vedr. mulighed for kloakering – repræsentanter
for Sammenslutningen m.fl. er med i en følgegruppe for projektet. Vi har intet hørt siden
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sidste generalforsamling. Men det er måske for at sinke processen - ikke mindst her op
mod et kommunalvalg - det giver formentlig ikke mange stemmer.

Samarbejdsudvalget for grundejerforeninger på Holmsland Klit.
Info: Webside: www.sam-grund-holmsland.dk
Orienteringsmøder
Der har i 2016 været afholdt møder vedrørende projekt havvindmøller VesterhavSyd med Lars Chr. Lilleholt.
Der har ligeledes været afholdt et orienteringsmøde for alle med Kystdirektoratet.

Kysten:
Efterårets storme har igen medført en tilbagetrækning af kysten. Kystdirektoratet har
foretager nye opmålinger i april 2016. Redningsveje er væk og skal retableres – udgift
for Ringkøbing-Skjern kommune.
Orientering om årets arbejde med kystfodring på Vestkysten i 2017 under ”Fællesaftale
Vestkysten 2014-18”
Kystdirektoratet har nu endeligt fastlagt årets program for kystfodring på Vestkysten
under ”Fællesaftale Vestkysten 2014-18”.
Der er planlagt 2 fodringsstrækninger i 2017: En kystnær fodring ved Årgab med ca.
700.000 m3(S) sand og en strandfodring ved Vejlby med ca. 990.000 m3(S) sand.
Strandfodringen ved Vejlby vil begynde i nærmeste fremtid. Allerede i denne uge
forventer Rohde Nielsen A/S at mobilisere materiellet til opgaven. Ved denne opgave
bliver sandet pumpet direkte ind på stranden, så der vil derfor være kørsel på stranden
med arbejdsmaskiner. Ligesom tidligere år vil arbejdet kun påvirke et mindre afsnit af
stranden af gangen. Strækningen ved Vejlby er planlagt til at være mellem høfde 10 og
sti C200.
Arbejdet med kystfodring er meget følsomt overfor vejret, da sandsugerne skal have
roligt vand for at komme langt nok ind til kysten. Det er derfor svært at sige, hvor længe
arbejdet med de to opgaver vil foregå, men hvis alt går vel, og vejret arter sig
nogenlunde gennemsnitligt, så forventer entreprenøren at have afsluttet opgaven ved
Årgab til september, mens opgaven ved Vejlby forventes afsluttet allerede medio maj
2017.
Der vil løbende orienteres om arbejdet på vores hjemmeside.
På det kommende statusmøde med kommunerne om Fællesaftalen den 31. marts 2017 på
KDI vil vi komme nærmere ind på programmet for kystfodring og øvrige aktiviteter
under Fællesaftalen i 2017

Baggers Dæmning
Baggers Dæmning har været udsat for hærværk - rækværket er stjålet og et nyt er opsat.
Man har ikke fundet en løsning for en ridesti i forbindelse med dæmningen.
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Elforsyning - udrulning af fibernet
Dette projekt er i gang på Klitten - hvor der kommer tilbud til vort område vides ikke.
Det kræver en tilslutning af 40 % af grundejerne. Prisniveauet svarer til udlægning i
alm. parcelhusområder – Dog med mulighed for prisreduktion i f.eks. vinterperioden
hvor sommerhuset ikke benyttes.
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