Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig
Referat af ordinær generalforsamling 2014
Den 30. maj 2014 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejere i Haurvig
på lejerskolen ”Vesterled”, Vesterledvej 76, 6960 Haurvig, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
3. Havneformandens beretning
4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år og godkendelse af dette.
5. Fastlæggelse af kontingenter.(Foreslås uændret)
6. Indkomne forslag (ingen)
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Niels Kaalund som dirigent. Han valgtes uden modkandidat med klapsalver.
Niels Kaalund takkede for valget, og konstaterede herefter, at der var enighed om at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden, som fortsatte med dagsordenens punkt 2.
2. Formandens beretning
Igen i år er det lykkedes bestyrelsen at arrangere generalforsamlingen her på Lejerskolen Vesterled. Thøger
har sikret de nødvendige tilførsler af ål og snaps. Lejerskolens køkkenansvarlige Lena Andersen og
personale har endnu en gang sagt ja til at hjælpe os med at få dette arrangement gennemført. Anne Grethe
havde også sagt ja, men måtte desværre melde afbud. Hun var ikke sikker på at helbredet kunne klare at stå
i køkkenet så mange timer. Thøger og Lena klarede os ud af denne knibe så alt omkring spisning ser derfor
ud til at være faldet på plads alligevel. Det er hermed endnu en gang lykkedes at holde fast i foreningens
glorværdige tradition. Jeg har lovet køkkenet at være klar ca. kl. 20:00 så det håber jeg vil lykkedes.
Vinterlejegård:
Bestyrelsen har i år fra myndighedernes modtaget en sag til høring i foreningen område. Det drejer sig om
Udvidelse af forlystelsesaktiviteter på Vinterlejegård omhandlende: Travbane, svævebane, skydebane,
forhindringsbane og picknikområde. Det var en enig bestyrelse der besluttede at sende en indsigelse til
kommunen på denne sag, som vi ikke kan støtte og som vi ikke mener hører til i dette område. Sagen og
bestyrelsens Indsigelsen kan findes på foreningens hjemmeside.
Havvindemøllepark Vesterhav Syd:
Via Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, har uden for vores
lokalområde, modtaget materiale vedr. Vesterhav Syd Havmøllepark som skal placeres inden for et ca. 60
km2 stort undersøgelsesområde, området er beliggende ca. 4 km fra kysten nord vest for Hvide Sande og vil
bestå af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Det
drejer sig om møller med en højde på hhv. 123 meter og 220 meter. Desuden består projektet også af
udbygning af elforsyningsnettet på land med tilslutning til det eksisterende stationsanlæg. Projektområdet på
land omfatter to ilandføringspunkter, hvor landkablet løber fra kysten ved hhv. Holmsland Klitby ved Klegod
og Tyvmose Bjerg ved Tyvmose og nordpå i ét tracé til Søndervig og videre til Lem Kær ved Klaptoft.

Borgermødet blev afholdt 30. januar kl. 19.00 – 21.00 på Holmsland Idræts- og kulturcenter i Kloster. Der var
desværre ikke nogle fra bestyrelsen, som havde mulighed for at deltage.
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit repræsenterede os, da en fra deres
forretningsudvalg deltog i mødet. Som udgangspunkt er sammenslutningens holdning i tråd med
bestyrelsens. Hvis vi skal have møllerne – skal de så langt ud fra kysten som muligt – evt. landanlæg skal
minimeres og tilpasses den lokale natur – kabler skal jordlægges.
Mere information om sagen kan findes på: Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på
Holmsland Klit hjemmeside.
Vejvedligehold:
Bestyrelsen har indgået aftale med Knud Pedersen om vejvedligeholdelses for 2014. Igen i år har vi af
økonomiske årsager valgt, at koncentrere vedligeholdelsen omkring de såkaldte ”hovedstrøg” hvor der er
den største trafikbelastning. De minder ”stikveje”, som benyttes af flere grundejere, vil en gang om året blive
besigtiget af Knud Pedersen og evt. større skader vil blive udbedret.
Til sidst under dette punkt vil jeg som en sidebemærkning gøre opmærksom på, at sommerhusejere der
rekvirerer håndværkere med tungt entreprenørmateriel eller lastbiler og uheldigvis kommer til at beskadige
vores veje. Selv skal sørge for at udbedre disse skader inden for rimelig tid.
Trafik skilte:
Med hensyn til skilte. Her er det er også lykkedes bestyrelsen, mod betaling, at få kommunen til at opsætte
blå 20 km zone skilte (oplysningstavle). Disse må opsættes uden politiets godkendelse, modsat de rød/hvide
malede zone skilte. Vi valgte derfor, at få de blå skilte sat op midlertidigt, indtil politiet og øvrige
myndigheder når frem med de rød/hvide zone skilte (forbudstavler). Efter at have fundet frem til rette person
hos kommunen, fandt jeg ud af, at det kunne komme til at tage rigtig lang tid med de rød/hvide zone skilte.
Kommunen har også opsat blindvej skilte der, hvor det berettiger til det langs hovedvejen.
Kommunen har som grundejer fået trimmet deres vejkanter ved hestemarkerne på Tornbjerrevej. Det skal vi
i øvrigt alle være opmærksomme på, hvis vores grund støder op til en vej eller krydses af en vej. På
foreningens eller kommunens hjemmeside kan i se retningslinjer for dette.
Havnen:
En enig bestyrelses har efter henvendelse fra havnens formand, bevilliget 2 bord/bænk sæt. Disse
bord/bænk sæt er flittigt blevet brugt hen over sommeren og jeg håber mange vil slå et smut forbi havnen og
nyde udsigten og i den forbindelse disse bænke.
Havnen havde også besøg fra kommunen. Foreningen betaler en årlig afgift for at benytte den nordlige side
af havnen. I den forbindelse havde vi nogle spørgsmål til kommunen vedr. vedligehold af havnebassinet,
som er ved at slamme til, så det er svært at sejle i havnen. Kommunen var repræsenteret at Rita og en
kollega. Vores foreningen var repræsenteret af Søren Heide.
Mere om denne sag under havneformandens beretning.
Vestkyststien:
Vestkyststien gennemgås og opgraderes af kommunen, med henblik på at gøre ruten mere behagelig for
cyklister, og for at opnå en bedre karakter på ruten. Der tages udgangspunkt i en testkørsel, som Powered
by Cycling har fået gennemført, og som i detaljer beskriver problemstillingerne på ruten. Det drejer sig
generelt om bomme, skilte og belægning.
Borgmester Iver Enevoldsen:
Vi er så heldige, at vi har få besøg af Borgmester Iver Enevoldsen. Han vil fortælle os om de planer og tiltag,
som berører os her i Haurvig og tilstødende opland.
Per Sørensen fra Kystdirektoratet:
Vi har fået besøg af Kysttekniskchef Per Sørensen fra Kystdirektoratet. Jeg var i uge 8 meget overrasket
over at se, hvor meget af kysten, der var forsvundet i løbet af vinteren. Der var ikke meget højde på selve
stranden ud for Haurvig. Bunkeren var mere blotlagt end jeg nogen sinde tidligere har set. For at jeg evt.
kunne svare på spørgsmål om dette på denne generalforsamlingen, kontaktede jeg Kystdirektoratet, for at

høre om de kunne hjælpe. Per Sørensen tilbød at komme og holde et indlæg på omkring en halv time med
udgangspunkt i de lokale tiltag her i Haurvig. Dette tilbud skyndte jeg mig at sige ja tak til.
Jeg vil så overgive ordet til havneformanden, Thøger for den del af bestyrelsens beretning, der vedrører
Vinterlejehavn.
Inden Havneudvalgets beretning var der en kort diskussion om Vinterlejegaard, herunder ridebane, lejeplads
og skydebane. Der kunne ikke stemmes om emnet.
3. Havneudvalgets beretning
Havneudvalgets beretning blev fremlagt af Thøger Christensen, formand for havneudvalget.
Som jeg var inde på sidste generalforsamling, om tyverier på havnen har vi indtil nu været fritaget for dette.
Til gengæld oplevede vi at isen brød op og ødelagde 6 broer, den ene bro blev skubbet helt op på land,
dette er da heldigvis noget der ikke sker hvert år. Der blev kaldt ind til genopbygning og der mødte 10 friske
fyre op, og på 2 dage var der bygget 5 nye broer og 2 repareret. Gangbroen til fjorden som stod helt op i
luften blev også klaret. Alt dette kostede havnen de 2.500,- kr. der var opsparet af kontingent til havnen.
Prisen var 3000 kr., så vi lånte gæstepladsen ud så fik vi de sidste 500 kr. Nu mangler vi så kun 2 broer som
skal skiftes, den ene bliver skiftet inden mr. Amerika kommer hjem, for den vil han betale, den anden når vi
ser hvor meget træ der bliver i overskud.
Som i nok alle ved, er der ikke meget vand i havnen, derfor har vi klaget til dem der gerne vil have leje men
ikke er meget for at bruge nogle penge på havnen nemlig kommunen. Et eksempel er, at for at beskytte den
store klit som ligger på havnen med en flot udsigt har vi lavet en sti med snor optræk som folk skal bruge når
de går derop. Omme bag klitten har der i mindst 2 år ligget en hø balle som skulle være strøget de steder
hvor sandet er fremme. Den må da være rådden nu.
Næstformanden for grundejerforeningen Søren Heide mødtes i uge 42 2013 med Rita Thomsen og Aksel
Vestergaard fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Mødet blev holdt i Vinterleje Havn. Der var følgende punkter
fra mødet:
Sandflugt Vinterleje Bjerg. Rita var forundret over, at halmen ikke var blevet spredt ud - det var nemlig en del
af aftalen, så det vil der blive rettet op på.
Fiskerne på sydsiden: Det er åbenbart nærmest ren klondyke og wild west - der er gamle bestemmelser, der
viser, at erhvervsfiskere har ret til sydsiden. Men de betaler ikke noget, og der er ikke fra kommunens side
styr på, hvem der er bruger havnen. Iflg. Rita og Aksel må vi leve med, at fiskere "roder" - de syntes begge
at det så nogenlunde pænt ud.
Uddybning af havnen: De var begge ret positive!! Men omkostningsmæssigt kommer uddybningen nok op i
en størrelse, som kræver en anlægsbevilling - og så kan uddybningen nok først komme på tale i 2015.
Derudover er der så en masse vedr. kystzone linie, fuglebeskyttelsesdirektiv, vandmiljøbestemmelser, etc. altså en masse bureaukrati, der skal være på plads. Desuden er der måske et problem med det slam, som
graves om - dvs. om det kan lægges på havnens område. De talte om, at lave en dæmning ved havnens
smalle stykke yderst - og faktisk tømme havnen. Og så grave den ud med gravemaskine og dumper. Men de
vil gå videre med de tekniske løsninger - vi må være åbne overfor, at en uddybning kan indebære, at vi
fjerner broerne.
Der er efterfølgende gået en proces i gang, hvor der indhentes tilbud på prøvetagning af sedimentet i
havnen med henblik på afklaring af, om det opgravede materialet kan henlægges på havnens areal, eller om
det skal bortkøres. Vi afventer analyseresultaterne.
Thøger fortsatte.
Vandpost. De syntes, at vandposten står fint - den bliver ikke flyttet.

Elektricitet. Aksel nævnte, at det vil blive dyrt at etablere strøm på havnen. Han anbefalede, at vi køber en
220 volt generator hvis vi har brug for el.
Formandens beretning enstemmigt vedtaget med applaus.
4. Kassererens beretning
Ove Toftbjerg opfordrede indledningsvis til at medlemmer ajourfører data på medlemslisten. Ove gennemgik
herefter regnskabet, der i helhed er udsendt med indkaldelsen.
Regnskabet udviser en indtægt på kr. 129.206,- og en udgift på kr. 111.242,- hvilket giver et driftsoverskud
på kr. 18.018,- Vi har en balance på kr. 131.733,- og en formue på kr. 105.033,-.
Medlemstallet er 174 medlemmer.
Kassererens beretning blev vedtaget med applaus.
5. Fastsættelse af kontingenter for det kommende år
Det er i indkaldelsen foreslået at fastholde kontingenter for medlemskab og havnekontingent uændret på
hhv. kr. 150 og kr. 500. Det blev vedtaget uden stemmer imod.
6. Indkomne forslag
Ingen.
7. Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Søren Hauberg Johannesen som tilkendegav at ville modtage genvalg, og Stig
Brogård Andersen som ikke genopstillede – Søren blev genvalgt med applaus. Bestyrelsen havde foreslået
valg af Troels Brogaard Andersen, som ligeledes blev valgt med applaus.
8. Valg af revisor
Poul Erik Grønfeldt, blev genvalgt med applaus.
9. Eventuelt
Derefter var der en kort debat om forskelsbehandlingen af sommerhusejere i forhold til fastboende vedr. leje
af målerbrønd. Det er tilsyneladende ulovligt, når det kun pålægges nogle grundejere. Bestyrelsen blev
opfordret til at sende en skrivelse til Vandforsyningen i Ringkøbing Skjern kommune.
Søren Heide Ottesen takkede på foreningens vegne Stig Brogård Andersen for hans virke som sekretær, og
overrakte lidt lokalgodt – fra vinhandleren i Gentofte.
Dirigenten takkede derefter for god ro og orden og gav ordet til formanden, som afsluttede
generalforsamlingen.
Konstituering af bestyrelse
I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand:
Havneformand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Søren Hauberg Johannesen
Thøger Christensen
Søren Heide Ottesen
Ove Toftbjerg
Troels Brogaard Andersen

