
Formandens beretning 2021. 
Velkommen til alle fremmødte til årets generalforsamling i Kirksvej Grundejerforening og Vejlaug. Vores 

sidste generalforsamling var på Nymindegab Kro den 5. september 2020. 

Det er dejligt, at vi kan holde den generalforsamling på trods af, at Covid 19 stadig er en del af vores 

hverdag. 

I løbet af året har der været afholdt fire forretningsudvalgsmøder. De tre af møder har været virtuelle som 

Teams-møder. Det sidste har været afholdt hvor alle personligt har været tilsted med undtagelse af vores 

suppleant Karin, som bor i Tyskland. Hun deltog via et Teams-møde. 

I løbet af året, har vi repareret skilte og fået nye sat op. De mange huller i siderne af Kirksvej og Midtvej er 

blevet repareret. 

Støvgenerne er mange i tørre perioder, men for at afhjælpe det, har vi ofret midler på støvbinding. 

Julianevej har fået behandling to gange, samtidig med, at hullerne er blevet repareret.  

Vi ser desværre også, at der køres alt for stærkt på vejene. Det er farligt for de mange gående og cyklister 

langs vejene. For stærk kørsel er både iagttaget hos turister, danskere, udlejningsbureauernes servicevogne 

og erhvervskørsel. Forretningsudvalget ønsker og arbejder på at få hastigheden ned med forskellige 

hastighedsdæmpende tiltag. 

Forretningsudvalget har været i dialog med købmanden Carsten Jespersen og ledelsen i Sol og Strand om at 

kunne forbedre trafikforholdene ved adgangen til vores sommerhusområde. Det er en dialog som stadig 

pågår. 

Jeg bliver nødt til her at fremhæve, at det er den enkelte grundejers pligt at bekæmpe hyben og sørge for, 

at der ikke er problemer med oversigten til skilte og almindelig fremkommelighed for biler og gående. 

Forretningsudvalget har været i dialog med sommerhusejere mellem Rauhesvej og Julianvej om en frivillig 

etablering af en stiforbindelse mellem de to veje. 

Forretningsudvalget har undersøgt muligheden for en sti fra vores område ned til Ringkøbing Fjord. 

Terrænet er meget dårligt mht. at gå ned til fjorden på grund af vand og mudder. Når man kommer ned til 

fjorden er kysten tæt beplantet med tagrør, så det er ikke muligt at se fjorden eller foretage sig noget. 

Ved opgang otte har forretningsudvalget fjernet sand. Tillad mig her at nævne, at foreningen måtte betale 

for at få fjernet privat affald på Naturstyrelsens grund. Jeg kan kun opfordre til, at privat affald enten 

forbliver på egen sommerhusgrund eller afleveres på genbrugsstationen i Hvide Sande. 

Plantedagen den 16. oktober var igen en stor succes. Det var en dag, hvor medlemmerne lavede et stort og 

vigtigt stykke arbejde i klitterne. Dagen sluttede med smørrebrød, øl og vand! I år bliver plantedagen fredag 

den 22. oktober. Der vil senere komme information om dagen på hjemmesiden. 

Forretningsudvalget håber, at kunne opsætte branddaskere ved opgangene. Naturrummet ved Kirstinevej 

har været udsat for hærværk – desværre! Det vil blive repareret. 

I nogle år har forretningsudvalget ønsket at få et bemandet redningstårn på stranden i højsæsonen. Det er 

ikke lykkedes i år, men forretningsudvalget opretholder ønsket og ansøgningen til Trygfonden og 

Ringkøbing Skjern Kommune. 



Desværre blev kassen til hjertestarteren ødelagt. Der er indkøbt og opsat en ny, som er forsynet med lys og 

lettere at åbne end den gamle kasse. Hjertestarteren er opdateret med nye batterier og elektroder og klar 

til at blive brugt, men forhåbentlig bliver der ikke brug for den. 

Karin Nielsen og jeg selv deltog i Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klits 

generalforsamling den 28. august 2021. Det er vigtigt foreningen deltager, da vi er en af de største 

økonomiske bidragsydere til Sammenslutningen. 

Samarbejdet med grundejerforeningerne ”Hegnet” og ”Vejlaug Bjerregårdsvej” har været lidt underdrejet 

på grund af Covid19, men fremover vil samarbejdet stadig blive prioriteret højt. 

De 100.000, - kr. der er bevilliget til iværksættelse af projekter er ikke brugt. Oversigten over projekter fra 

strategiseminaret er gennemgået med henblik på at finde ud af, hvilke projekter der skal sættes i værk. På 

hjemmesiden under punktet ”Strategiseminar”, kan man se alle forslag og følge med i, hvilke projekter, der 

realiseres. Forretningsudvalget arbejder videre med de højest prioriterede forslag. 

Efter generalforsamlingen her vil der blive afholdt et møde med henblik på at få nedsat en arbejdsgruppe, 

som skal forsøge at få etableret et Grundvandssænkningslaug for Bjerregård Vest. Alle der har været 

besværet med oversvømmelser er meget velkomne til at deltage i mødet og give deres besyv med. Jens 

Kristian Nielsen fra firmaet Aqua-Dam deltager og er også oplægsholder. 

Ved købmanden er der sat en ny infotavle op med oplysninger om foreningens arbejde. Her kan man også 

se en oversigt over foreningens sponsorer. Vi har i øjeblikket 14 sponsorer, der støtter os med 1.000, - kr. 

hver om året. Jeg kan opfordre meget til at bruge dem. Sponsorerne findes også på hjemmesiden med de 

nødvendige kontaktoplysninger. 

Sidst, men ikke mindst, skal jeg takke forretningsudvalget for samarbejdet i årets løb. 
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