
Beretning over året 2017. 

Generalforsamlingen d. 17. marts 2018 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande. 

På vegne af forretningsudvalget vil jeg gerne byde velkommen til vores årlige  

generalforsamling i Kirksvej Vejlaug og Kirksvej Grundejerforening. 

Beretning: 

Det går jo rigtigt godt i vores område - selvfølgeligt gør det. Der er en dejlig natur, gode udlejningsbureauer, 

en driftig købmand, fin fiskebutik - sand, strand og vand. 

2017 var ikke lige den sommer, hvor mange blev solskoldet. Vi håber på lidt mere sol i den nye sæson, men 

det er lige meget hvilken tid på året, man går en tur på stranden, så er man aldrig alene. 

Bureauerne er meget optimistiske. 2017 har været et rigtigt godt år, hvor flere af de bedste uger var helt 

booket op, og de har oplyst, at 2018 er kommet rigtigt godt i gang. Alt i alt en positiv udvikling der viser 

fremgang år for år de seneste 4-5 år. 

Der er fremlagt forslag i folketinget med godt nyt for sommerhusejerne, som betyder, at bundfradraget hæves 

til 40.000 kr. Håber på vedtagelse inden sommerferien. Det kunne måske få flere til at overveje, om 

sommerhuset skal lejes ud nogle uger. 

Den positive udvikling har medført, at købmanden har ønsket at udvide og renovere sin butik. I den 

forbindelse kom Grundejerforeningen så på banen med ønsket om en toiletbygning. Det er ikke kun et ønske 

fra vores side med det toilet. Der er rigtigt mange, der har savnet det lille hus. Kommunen har hele tiden, 

trods ansøgninger flere gange, været negativt indstillet, så det er en stor glæde for os, at vi så selv kan klare 

opgaven her i Bjerregård. Iht. spørgeundersøgelsen sidste år var toiletbygningen en absolut 1. prioritet., 

derefter naturlegeplads. Disse 2 ting har Henrik lovet at orientere om senere i beretningen. 

Når man kører i vores område, ses en del "Til salg"-skilte. Efter en tid - kort eller lang - forsvinder skiltene 

igen, og det går åbenbart ret pænt med salget for tiden. 

Nogle køb sker med det for øje at fjerne det gamle hus, og kort tid efter er en ny på plads. Det er også med til 

at højne standarden i området. 

Kystnære vindmøller: Der er sat så store kræfter i spil, så en lille grundejerforening som vores tages der vist 

ikke meget hensyn til. I den tidligere udsendte orientering omkring vindmøllerne, er der gjort rede for de 

beslutninger, der er taget. Så lad dette være nok i første omgang, eller vi kan drøfte det senere. 

Plantedage : Der blev sidste år ved generalforsamlingen foreslået uge 42 til vores plantedage - i skolernes 

efterårsferie . Det må vi sige blev en succes, så de forsøges nok gennemført i samme uge i år. 

Der var mange nye ansigter, og for de, som var med for første gang, blev det en oplevelse, og vejret var med 

os - kunne bare ikke være bedre på denne årstid. Vi var en god flok alle dage. Selv en udvekslingsstudent fra 

USA deltog i plantningen af marehalm. Har I set de fine billeder på vores hjemmeside, taget af Valdemar. 

Tak for det. Så skulle der være nogle her, som endnu ikke har givet sig selv den oplevelse, så sæt et kryds i 

kalenderen i uge 42 - plantedag. 



I den forbindelse skal lyde en stor tak til Sol og Strand, Esmark og købmanden for deres sponsorat til 

plantedagen. 

Redningstårn på stranden eller mangel på samme har Lisbeth lovet at orientere om lidt senere, og også i den 

forbindelse vil Lisbeth orientere om vejlaugets arbejde. 

De containere til affald, der står ved købmanden, har ikke altid opfyldt områdets behov. De var ad flere 

omgange mere end overfyldte, så man følte sig hensat til et andet område i Europa. Kommunen har lovet at 

det ikke skal ske igen i 2018, så vi er optimister for den ny sæson. 

Med hensyn til stranden og klitterne, så kan de næsten opnå et 12-tal, hvis de skulle til eksamen. Er det ikke 

helt fantastisk, hvad der er opnået gennem de senere år. De rør, der blev sat ned på stranden forskellige 

steder langs Vestkysten og var så forhadte af det officielle Danmark, viser sig nu, at de godt kan anvendes. 

Det bliver nok ikke i vores område - det er stranden heldigvis for god til. 

 

Jørn Jensen 

Næstformand 


