
Generalforsamling for Kirksvej Vejlaug og Grundejerforening 

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

Referat nr. 13: 

1. Valg af dirigent 

Morten Nielsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed 

beslutningsdygtig 

2. Årsberetning for Vejlaug og Grundejerforening ved formanden 

Lisbeth Duus berettede om følgende emner:  

• Samarbejdet med foreningerne "Bjerregård" og "Hegnet” 

• Samarbejde med købmanden, Esmark og Sol og Strand 

• Mødereferater 

• Hjertestarter – nye batterier 

• Ønske om bemandet redningstårn 

• Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmslands Klit 

• Oversvømmelser i området 

• Nedlæggelse af grundejerforeningen 

• Plantedagene den 19. og 20. oktober 2019/Vejene 

• Rebstiger 

• Trafik og naturrum. Strategiseminar 

• Turistinformation på dansk og tysk/Flyer om foreningen 

• Hjemmesiden og nyhedsbrevet 

• Foreningens 16 sponsorer 

 

Se hele formandens beretning på hjemmesiden: https://www.kirksvej-grundejerforening.dk/. 

 

Spørgsmål til beretningen: 

”Forslag om at lave et areal til fyrreafklip ved skoven. Ikke haveaffald, men gode stykker på to 

meters længde, som kunne bruges i klitterne.” 

Herefter blev formandens beretning taget til efterretning. 

 

Erik Borchert: Formanden for planter og klitter 

Plantedagene oktober 2019, den årlige tradition, hvor vi beskytter vores fantastiske klitområde, 

var igen en stor succes. 

Halmudlægning skete i april, juni og efterår 2019, og der blev med klitfogeden foretaget et 

klitsyn, hvor man konkluderede, at det ikke var nødvendigt at plante i øjeblikket. 

Plantedag i 2020: Fredag den 16. oktober. 

  



Gunner Stagaard: Formanden for udvalget vedr. Veje/hegn/rabatter og stier 

Orienterede om arbejdet med vejvedligeholdelse og de udfordringer det indebærer. De store 

nedbørsmængder i vinter/forår har været hårde ved grusvejene. Der er gjort meget ved vejene 

siden sidste GF.  

Kvasbunkerne på Kirstinevej kommer væk, og der bliver ryddet op. Der vil blive plantet nyt 

overalt, hvor der er fældet 

Lisbeth Duus orienterede om oversvømmelser 

Ca. 60 til 70 sommerhusejere har haft problemer. Vi har prøvet at undersøge, hvad der kan 

gøres ved det. FU har haft kontakt til Ingeniørgruppen Midtjylland, som har lavet et overslag til 

os over, hvad et projekt vil komme til at koste. For hver enkelt sommerhusejer vil det komme til 

at beløbe sig til ca. kr. 58.000 (2,7 mio. kroner i alt) 17 vil gerne være med til det – og det er for 

lidt. Udlejningsbureauerne er bekymrede over udviklingen, så de vil også anbefale en dræning af 

området, så det kan vedblive at være attraktivt at komme i. 

Henrik Lumholdt: Formanden for Nye initiativer: Naturlegeplads/trafik 

Trafik: 

Kirksvej og Midtvej 2-til-1 vej? Politiet gav afslag – det ville man ikke være med til. Hvordan kan 

der så trafiksikres? Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne komme med nogle forslag til sikring! 

Naturrum: 

Feriepartner Hvide Sande har sponsoreret kr. 40.000 svarende til ca. 50% af udgifterne, resten 

betalte grundejerforeningen. Naturstyrelsen medvirkede til etableringen, og vi har nu fået et 

rigtigt godt rum. Alle omtaler projektet i meget positive vendinger. 

Strategiseminar:  

Ca. 50 medlemmer mødtes til idéudveksling om, hvordan vores område ser ud om 5 år. 

Borgmesteren var med og svarede på spørgsmål. Skovfogeden roste os for vores måde at 

beskytte området på. Opfordrede os til at prøve at aflive de invasive plantearter på vores 

grunde. Esmark fastholdt, at området skal holdes i naturens tegn. 

Seks temaer var på dagsordenen, og alle kom med forslag til, hvordan vores område skal være i 

fremtiden. 

FU tager fat i forslagene, når vi finder det relevant i det øvrige arbejde. 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Vejlaug og Grundejerforening ved 

kassereren 

Kasserer/revisor fremlagde regnskaberne og revisor erklæringerne. Regnskaberne blev 

godkendt. 

Regnskaber er på nettet: https://www.kirksvej-

grundejerforening.dk/images/Grundejerforening/Generalforsamling/2020/Regnskaber.pdf 

  



4. Indkomne forslag til Vejlaug og Grundejerforening 

Forslagene kan i deres helhed ses på: https://www.kirksvej-grundejerforening.dk/main-

menu/generalforsamling 

1. FU foreslår, at det får rådighed over kr. 100.000, som kan bruges i forbindelse med 

iværksættelse af de forslag, der kom frem til Strategiseminaret. 

Forslaget blev vedtaget. 

2. Bestyrelsen arbejder videre med et solidarisk dræningsprojekt for alle sommerhusejere vest 

for Midtvej, og som ikke allerede er medlem af et pumpelaug. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Budget for Vejlaug samt godkendelse 

Formanden fremlagde budgettet, som blev godkendt. https://www.kirksvej-

grundejerforening.dk/images/Vejlaug/Budget/Budget_2020.pdf 

 

6. Valg til forretningsudvalget for Kirksvej Vejlaug og Grundejerforening: 

Peter Vaupell, Kirksvej 45, er nyt medlem 

Erik Borchert forbliver i bestyrelsen 

Lisbeth Mortensen bliver suppleant igen. 

 

7. Valg af suppleant: 

Karin Nielsen, Kirstinevej 4 

 

8. Valg af revisor 

Leo Pedersen 

 

9. Fastsættelse af årets kontingent til Grundejerforening 

Formanden foreslog uændret kontingent: 200,- kr. Blev godkendt 

 

10. Fastsættelse af vejbidrag for 2020 

Formanden foreslog uændret vejbidrag: 445,- kr. Blev godkendt 

 

11. Eventuelt 

Dræningsprojektet kommer med på næste GF/ekstraordinære GF. 

Medlemmer af det eksisterende pumpelaug kan tilmelde sig et nyhedsbrev. 


