
Formandens beretning 

Generalforsamlingen i Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug den 16. marts 2019 

 i Fiskeriets Hus, Hvide Sande kl. 14:00. 

Velkommen til alle fremmødte ved årets generalforsamling i Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug. 

Jeg skal hermed redegøre for årets aktiviteter og begivenheder i foreningen. 

Mødereferater fra FU møderne lægges nu ud på hjemmesiden. Det er en god mulighed for medlemmerne 

til at kunne følge med i forretningsudvalgets arbejde. I løbet af perioden har der været afholdt 6 FU møder. 

I samarbejde med købmanden er der etableret en toiletbygning. Foreningen har bidraget med 36.000, - kr. 

Sol og Strand og Esmark har givet 10.000, - kr. hver og Novasol har givet 5.000,- kr. I alt har toilettet kostet 

97.000, - kr. ex moms. 

Det har taget lang tid at få sat et toiletskilt op, men det er nu sket og toilettet kan bruges i købmandens 

åbningstid. Købmanden vedligeholder og rengør toilettet. Mit indtryk er, at det er en service, der er blevet 

godt modtaget af alle. 

Der er igen etableret et samarbejde med foreningerne i ”Bjerregaard” og ”Hegnet”. Jeg indkaldte til et 

møde med Henning Grosen fra ”Bjerregaard” og Johannes Uglvig fra ”Hegnet” den 25. september 2018, 

hvor vi snakkede om foreningsstrukturer, samarbejde om strandrensning og vedligeholdelse af klitterne. De 

kunne fortælle, at i begge foreninger er der medlemspligt ved køb af sommerhus/grund. Pligten er skrevet 

ind i servitutterne for ”Bjerregaard”s vedkommende. 

”Bjerregaard” opkræver selv et kontingent på 400,- kr. pr. grundejer via betalingsservice. ”Hegnet” har et 

kontingent på 250,- kr. samt et vejbidrag på 350,- kr. I alt 600,- kr. 

For at vi kan støtte hinanden i arbejdet fremover, har foreningerne fået en fælles kontaktperson ved 

Ringkøbing-Skjern Kommune. Det drejer sig om sagsansvarlig Kari Ragnarsson. Nyt møde med de tre 

foreninger er aftalt i april 2019 hos Henning Grosen. 

Vi har meldt os ind i ”Sammenslutningen af sommerhusejere på Holmsland Klit”. Vi ønsker at være en del af 

et større fællesskab, der prioriterer de samme fokusområder, som vi. På et FU-møde har vi haft besøg af 

formand Thue Amstrup-Jørgensen fra ”Sammenslutningen” og Tage Schmidt fra ”Hegnet”. De informerede 

os om, hvad ”Sammenslutningen” stod for og arbejde med. 

Trampestien til Ringkøbing Fjord bliver ikke etableret. Der er ikke mulighed for at sidde og se fuglelivet ved 

fjorden og stien ned til fjorden fra landevejen vil blive meget mudret og meget lidt fremkommelig. 

Metalpostkasserne ved købmanden bliver fjernet hurtigst muligt. Det er aftalt med Thorkild Sørensen fra 

”Bjerregaard”, og det bliver købmandens opgave at fjerne postkasserne. 

Hjertestarteren ved købmanden skal have nye batterier i maj. Pris: 1.600, - kr. + moms. De skulle kunne 

holde i fem år. Vi har ansøgt Trygfonden om at få en nyere og mere brugervenlig model. 

I RKSK er der vedtaget en kloakeringsplan for sommerhusområder. Kommunen begynder i Søndervig og 

arbejder videre mod nord. I 2027 begynder man i Bjerregård, hvor prisen - dags dato - er fastsat til 40.163, - 

kr. + arbejdet på ens egen grund. 

Vi opretholder vores ansøgning til Trygfonden om et redningstårn på vores strand i højsæsonen. 



Vi har haft et par enkelte og foreløbige diskussioner i FU om en mulighed for at sammenlægge de to 

foreninger ”Grundejer” og ”Vejlaug” til én forening. Sammenlægningen har været forelagt en advokat om 

mulige problemer i den sammenhæng. Den nye persondataforordning betyder, at vi ikke længere kan få 

adresser fra kommunen i forbindelse med at kontakte medlemmerne via deres hjemadresser. I ”Vejlauget” 

er alle tvungne medlemmer, men i Grundejerforeningen er det frivilligt at melde sig ind i. 

”Grundejerforeningen” har 415 medlemmer, men i ”Vejlauget” er der 506. Det giver visse udfordringer 

mht. det videre arbejde i foreningen fremover. Her skal der nytænkes. 

Kan der findes en model, hvor alle automatisk bliver medlem? Der er ikke en helt enkel løsning her. 

Nedlægges eller opløses Grundejerforeningen skal alle midler gives til ”Sammenslutningen”. Hvorfor det? 

Og hvem har egentlig vedtaget den bestemmelse? 

Vi har fået lavet en folder/flyer, der fortæller om vores forening. Den bliver hele tiden opdateret og ligger 

til download på vores hjemmeside. Ejendomsmæglere og andre kan skrive den ud og give den til nye 

sommerhusejere. 

I løbet af sommeren har jeg gentagne gange rettet henvendelse til kommunen om, at der flyder med affald 

ved affaldscontainerne. Containerne kan ikke rumme affaldet fra de mange turister, der fx tager tilbage 

efter ferien. 

Plantedagene den 19. og 20. oktober var en stor succes med et stort antal tilmeldte! Om fredagen deltog 

30 og om lørdagen var 50 medlemmer i gang med at ”reparere” klitterne. En stor tak til alle, der deltog. Der 

blev i løbet af dagene repareret rebstiger, udskiftet pæle, fordelt kvas, rullet halm ud og plantet et utal af 

hjelme. Klitfogeden Hanne Kvist Jensen deltog begge dage og udtrykte efterfølgende sin og Naturstyrelsens 

tak til alle deltagerne. Dagen sluttede med smørrebrød, øl og vand. Tak til Esmark og købmanden for 

sponsoraterne. 

Vi regner med at lægge halm ud på klitovergangene inden påske 2019. Der skal bruges fem til seks personer 

til dette arbejde. 

Vejene er blevet vedligeholdt jf. aftale med PJP. I løbet af sommeren er der foretaget støvbinding med et 

tilfredsstillende resultat.  

Vi har undersøgt, hvad det vil koste at få lagt ny OB (asfalt) belægning på Kirksvej og Midtvej. Svend vil 

orientere mere om dette senere. 

Henrik vil orientere om, hvordan vores indkørsel til sommerhusområdet kan blive mere attraktivt, og 

hvordan vi sænker farten i området. Desuden har vi haft en del samtaler om etablering af et naturrum i 

vores område. Henrik vil orientere mere om trafikken og naturrummet senere. 

Vi har 13 sponsorer på hjemmesiden. De betaler hver 1.000,- kr for at være med i et år. Beløbet er med til 

at sikre, at hjemmesiden er udgiftsneutral for foreningen. Jeg vil gerne bede om, at vi støtter vores 

sponsorer i alle de situationer, hvor det er muligt. 

Vi har nu 130 medlemmer, der er tilmeldt vores nyhedsbrev. Tallet stiger støt. Det er en fremtidig måde at 

holde kontakt med medlemmerne, og jeg vil gerne opfordre alle til at sprede en opfordring til at tilmelde 

sig nyhedsbrevet. 

Sidst men ikke mindst en stort tak til forretningsudvalget for et positivt og imødekommende samarbejde i 

hele 2018. 

Lisbeth S. Duus/16. marts 2019 


