
Generalforsamling for Kirksvej Vejlaug og Grundejerforening. 

Lørdag den 05. september 2020 kl.: 14:00 på Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel 

Formandens beretning 

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

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

Man skal huske at mødereferater bliver lagt ud på hjemmesiden. Det er en god mulighed for at kunne følge 

med i forretningsudvalgets arbejde. 

Metalpostkasserne ved købmanden er langt om længe blevet fjernet. Det er købmanden der har sørget for 

dette. Vi har et godt samarbejde med købmanden, Esmark, Sol og Strand og Novasol. De er med til at 

sponsorere mad og drikke, når vi holder arrangementer. Stor tak for det. 

Hjertestarteren har fået nye batterier, så den er fuldt opladet. 

Der har været aftalt møde mellem ”Hegnet” og ”Bjerregård”. Det er godt, at vi kan udveksle informationer 

og synspunkter, og vi mærker det positive i samarbejdet. 

Vores ansøgning hos Trygfonden om et bemandet redningstårn bliver opretholdt. 

Der er blevet arbejdet med sammenlægningen og problemerne, hvis de to foreninger skulle 

sammenlægges. I FU er det besluttet at stoppe processen, da det viser sig at være meget kompliceret. 

Flyeren, der fortæller om vores forening, er blevet opdateret og kan hentes på hjemmesiden. Den er til 

brug for ejendomsmæglere og andre interesserede. 

På baggrund af tilbagemeldinger fra bureauerne om, hvad turisterne mangler af information om området, 

er der lavet en turistinformation på dansk og tysk. Informationen kan hentes på vores hjemmeside til brug 

for medlemmerne og bureauerne. 

Plantedagene var en succes. Der var mange deltagere, som arbejdede ihærdigt med at plante hjelme og 

lægge kvas ud. Dagene blev afsluttet med hyggeligt samvær og spisning. 

Rebstigerne er blevet repareret og nye er lagt ud. En stor tak til Ruth og Steen Sørensen, der har udført 

arbejdet. 

Vejene i området er blevet vedligeholdt med støvbinding og reparation af hullerne. Men arbejdet har på 

grund af det ekstreme regnvejr været svære at vedligeholde. I FU har vi drøftet, om vi skal øge udgiften til 

vedligeholdelse. 

I november har der været store oversvømmelser ved en del sommerhuse i området på grund af det 

udbredte regnvejr. I den forbindelse blev der stillet spørgsmål til kommune, hvad den havde tænkt sig at 

gøre i den anledning. 

Sidst i januar blev der afholdt et møde, hvor RKSK, Vejlaug-Bjerregårdsvej, Kirksvej Grundejerforening og 

Vejlaug samt en entreprenør fra Stauning Maskinstation deltog. Mødets formål var at finde frem til en 

løsning på problemerne. 

I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og Feriepartner Hvide Sande er ”Naturrum Bjerregård” blevet 

åbnet. Det er i et område i den lille skov, hvor især børn men også voksne kan lære om naturen. 



Foreningen har afholdt et strategiseminar på Nymindegab Kro. Her var tre oplægsholdere med til at 

inspirere deltagerne til at komme med forslag til, hvordan man forestiller sig vores sommerhusområde skal 

se ud om fem år. Der var en pæn tilslutning fra foreningens medlemmer. 

Vi er fortsat medlem af ” Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit” en 

forening der fungerer som paraplyorganisation for de tilsluttede grundejerforeninger. Sammenslutningen 

varetager grundejernes fælles interesser over for blandt andet kommunen. 

Vores hjemmeside opdateres løbende med de sidste nye informationer, og der udsendes med jævne 

mellemrum nyhedsbreve. Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden og forretningsudvalget 

opfordrer alle til at gøre det. I øjeblikket er der 200, som modtager nyhedsbrevet 

For øjeblikket har vi 16 sponsorer, det støtter os med 1.000,- kr. hver om året. Det siger vi tak for. 

Sidst vil jeg gerne takke forretningsudvalget for et positivt og meget frugtbart samarbejde  

 

På forretningsudvalgets vegne 

Lisbeth Sannemand Duus 

Formand for Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug 


