Referat af generalforsamling 2016

Velkomst ved formand Søren Johannesen

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Niels Kaalund. Niels Kaalund valgt med applaus.
Niels Kaalund konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt efter foreningens vedtægter og giver
herefter ordet til formanden for gennemgang af dagsordenens pkt. 2.

2. Formandens beretning 6. maj 2016
Indledning:
Igen i år er det lykkedes bestyrelsen at arrangere generalforsamlingen her på Lejrskolen Vesterled.
Vi sætter stor pris på og er meget taknemmelige for, at vi må låne disse fantastiske lokaler. Lena
Andersen fra Lejrskolen har igen i år hjulpet os med, at skaffet personale. Det er som sidste år igen
Henriette, der står for stegning af ål. Bestyrelsen blev dog ramt af en uforudset hændelse. Thøger
som trofast har stået for bestyrelsens praktiske opgaver i forbindelse med den efterfølgende
ålespisning, melde afbud til dette års generalforsamling. Der bredte sig lidt panik i bestyrelsen, men
Troels Andersen og Finn Sørensen trådte til og har med kyndig vejledning fra Thøger klaret de
praktiske opgave Thøger normalt har taget sig af.
Det er hermed endnu en gang lykkedes, at holde fast i foreningens tradition med ålespisning.
Cykelsti langs Landevejen
Sidste år skulle det så endelig være sikkert, den asfalterede cykelstien langs landevejen fra
Vinterlejevej og til Hvide Sande ville blive etableret og stå færdig inden udgangen af 2015. Sådan er
det så ikke gået, men vi håber snart det lykkes. Bestyrelsen har spurgt til projektet og regner med
at Viseborgmesteren kan give os en forklaring senere. Jeg kan være bekymret for, at det også har
påvirket den videre forlængelse af cykelstien ned til Nymindegab.
Vejvedligehold
Med hensyn til vejvedligeholdelse, så løb vi desværre ind i problemer med vintervedligeholdelsen.
De store regnmængder og den milde vinter, gjorde det svært, at vedligeholde vejene, da de
konstant var vandmættede og ikke kunne aflede vandet til de omkringliggende arealer. I den
samme periode, var der også meget lastbiltrafik frem til byggerierne på Riskrogvej. Denne
lasbiltrafik var naturligvis ikke til at undgå. Bestyrelsens mand på stedet Ove Toftbjerg sørgede for,
på bedste vis i samarbejde med bygherrer, entreprenører og vores vejentreprenør, at vedligeholde
veje på bedste vis. I forlængelse af vinterens strabadser, har bestyrelsen drøftet sagen og aftalt at
entreprenør Jens Skaaning og Ove Toftbjerg foretager yderligere foranstaltninger, der kan afhjælpe
og forbedre situationen for vejene i den kommende vinterperiode. Jeg er dog kommet til den
konklusion, at vi ikke kan forvente at kunne opretholde den samme kvalitet på veje om vinteren

under vejrligsforhold i stil med dem vi oplevede denne vinter. Der arbejdes stadig på
hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vesterledvej fra Landevejen og til lejrskolen. Jeg håber vi
kan præsentere jer for et forsøg i år. Nu er det så heldigvis blevet forår og vores veje ser igen ud til
at være i god og fornuftig stand, med minimal gene for grundejerne. Vi holder fast og gentager den
succes vi havde sidste sommer, med at lægge støvbinder ud på stamvejene. Støvbinderen består
for hovedsagen af magnesium chlorid. Dette skal foregå på det rigtige tidspunkt i juni måned og
aftales med vejentreprenøren når tid er.
Sømærket / Båken i Haurvig
Sagen har i det forløbende år, taget en yders positiv drejning. Ove Toftbjerg har i juni 2015 været i
kontaktet med Søren Rask Jessen, Skovfoged / Naturvejleder ved Naturstyrelsen Blåvandshuks.
Sømærket ved Haurvig hører under dem og Søren Rask ville sørge for, at sagen blev overdraget til
deres kultur- og fortidsmindeansvarlige. Næste tilbagemelding kom i oktober 2015 fra Niels
Christiansen, Skovfoged/klitplantør, Blåvandshuk. Han kunne oplyse, at de nu var opmærksomhed
på stedets dårlige stand og at de nu var i gang med, at få undersøgt enhedens to øvrige båker,
således at de kunne få lavet en samlet plan for de tre båkers vedligeholdelse. Den seneste
tilbagemelding kom så i marts 2016. Her kunne Niels Christiansen oplyse, at det var lykkedes, at få
skaffet et 6-cifret bevillingsbeløb til reparation og vedligehold af båken i Haurvig. De var nu i god
kontakt og dialog om opgavens løsning med det firma, som har forestået tilsvarende reparationer
på andre sømærker langs Vestkysten. Der udestår nu, i henhold til Niels Christiansen, at få en lang
række tilladelser i hus, inden selve reparationsarbejdet kan gennemføres. Her kan nævnes
dispensationer fra naturbeskyttelsesloven for bare at få adgang til båken med maskiner o. lignende.
Det forventes dog, at tilladelserne forhåbentlig kan være i hus til sommer, således at selve
reparationen kan foretages i september måned.
Byggesag Vesterledvej nr. 2 og 4
Da jeg her i februar holdt vinterferie i Haurvig, var jeg en tur forbi de to grunde. Jeg tog en række
billeder af fundamenterne med de udragende armeringsstænger og den utilstrækkelige afdækning.
Jeg fremsendte som tidligere en mail til RKSK kommunens sagsbehandler og talte efterfølgende
med ham. Jeg fik oplyst, at tidligere bygherrer var gået konkurs. På generalforsamlingen sidste år
nævnte jeg, at sagen på daværende tidspunkt var nået så langt, at RKSK havde annullerer
byggetilladelsen og give bygherren påbud om, at alt byggemateriale skulle være fjernet inden april
2015. Hvis bygherren ikke efterkom varslingen, ville der blive udstedt yderligt påbud med en frist. I
sidste ende, vil sagen typisk blive politianmeldt. Jeg har i tirsdags den 03-05-2016 modtaget mail fra
RKSK- kommunens Sagsbehandler. Natur og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planloven
§ 58, stk. 1, nr. 4 i de to sager. Der er ikke i planloven eller lokalplanen hjemmel til at kræve
grunden i de to sager reetableret. Natur og Miljøklagenævnet har derfor ophævet RKSK påbud af 4.
nov. 2015. Jeg ved ikke hvordan RKSK-kommune vil forholde sig til denne afgørelse, men jeg har
sendt mail til den med spørgsmål om sagens videre forløb, men det ser jo umiddelbart ikke ud til, at
der vil blive foretaget yderligere på de to grunde. Sammenslutningen af sommerhusejere på
Holmsland klit.
På sammenslutningens årsmøde den 29. august 2015 stillede Ove Toftbjerg op og blev valgt ind i
deres bestyrelse. Dette har givet mig en bedre indsigt og forståelse af Sammenslutningens
betydning for os alle som sommerhusejere på Holmsland klit. Som eksempler på deres virke på
vores vegne kan nævnes: Den er løbende kontakt vedr. de store beslutninger, så som
Naturbeskyttelse og kystbeskyttelse og spillet om fordeling af disse midler. Der er også
vindmøllesagen Vesterhav syd og ikke mindst kontakten til kommunen om det så er som med eller

modspil til de ændringer og nye tiltag der hele tiden sker på Holmsland klit.

Viceborgmester Kristian Andersen:
Vi har igen i år et indlæg fra RKSK. Det er Viceborgmester Kristian Andersen der har taget sig tid til,
at komme her i aften og fortælle os om de planer og tiltag, som berører os her i Haurvig og
Holmsland klit. Vi har inspireret ham ned et par forslag til emner som kunne interessere vore
medlemmer: asfalteret cykelsti, Vinterleje havn, kloakeringsplaner, Internet dækning og
affaldsstativer ved parkeringspladserne før strandstierne mv.
Dette var afslutningen på min beretning og jeg vil give ordet videre til vores ordstyrer Niels
Kaalund.
Bemærkninger til Formandens beretning:
Vejvedligehold:
John bemærker at man kan få en bedre og billigere vej, og vil gerne have et udvalg som står for en
ny vej på Vesterledvej. Han opfordre til at man studere hans ophængte plakater uden for
mødelokalet. Yderligere tages op under evt.
Byggesag:
Niels Kaalund: Det bemærkes at der er mulighed for at komme videre efter byggevejledningen.

3. Havneformandens beretning
Der er 29 medlemmer, som har liggeplads i vinterleje havn til ét årligt kontingent på 500 kr., hvoraf
kommunen tager hovedparten uden at lave et fnug, hvilket gør havnen til den fattigste i Holmsland
kommune. Vi gør hvad vi kan for at holde havnen ryddeligt, men det er svært at skulle sætte
kontingentet op, da jeg føler at flere vil framelde deres plads.
Det gør det heller ikke lettere når vi får besøg af uønskede gæster, en tyvebande, som det skete en
tidlig morgen sidste sommer. De stjal en båd med motor, en bådtrailer og en påhængsmotor plus
alle vore benzindunke med indhold. Det lille fiskerhus ryddet for 7 redningsveste et køleskab, vores
buskrydder plus en del andre ting. Alt var brækket op, låsene savet over. Dette blev selvfølgelig
anmeldt til politiet i Ringkøbing, som meldte tilbage med et journalnummer, som vi kunne bruge til
forsikringen, de gad ikke komme og efterforske. Det begyndte vi så selv på og kom frem til, at det
sikkert er en bande fra Østeuropa som har en kontaktperson i Hvide Sande, grunden til vores
formodning er, at en benzintank blev stjålet fra et sommerhus hvor den stjålne båds ejer bor.
Derudover blev påhængsmotor og bådtraileren stjålet fra et sommerhus, hvor meget få ved at der
var noget sådan og hvor ejer lige havde forladt huset aftenen inden tyveriet. Det er anden gang
inden for 3 år de har været her. Hvis vi havde vi haft penge til videoovervåning var dette blevet sat
op, men det har vi ikke, så derfor farer vi ned på havnen, så snart vi hører en bil komme tidlig
morgen.
Vi fik 1000 kr. af forsikringen, et af vore medlemmer lagde andre 1000 kr. ud, som vi skylder under
dette års regnskab, for at vi kunne få en ny buskrydder. Jeg har yderligere købt en brugt generator
og kompresser for 800 kr., så vi nu har fået strøm på havnen, men derved er vores spinkle overskud
for året 2016 også opbrugt.

Til foreningens orientering er der nu så meget mudder i havnen, at vi var 3 mand om at trække 1
mand op, som under reparation af en bro var gået ud i vandet med vaders på. Han stod i mudder
helt op til bæltestedet, før vi fik en snor omkring ham og halet ham op. Enten får kommunen
fingeren ud og får havnen suget ren for mudder, eller også må de sætte et skilt op ”Gå ikke ud i
vandet”, husk tysk tekst. De påstår, at det vil koste 800.000 kr. at tømme havnen, grundet sugning,
deponering, kemi kontrol mm. Forslag: En lokal entreprenør til 1000 kr. i timen. Mudderet sprøjtes
op, så det lander i siv kanten ud mod fjorden på erhvervsfiskerne side, så får vi et lille bjerg mere,
som vi fik i 1990 da havnen sidst blev tømt for mudder. Hvis vi alle hjælper til kan dette gøres på en
weekend, hvis kommunen tillader og betaler.
Den 14. maj kl. 10 møder vi op for bygning af ny udsigtsbro ud mod fjorden, da den gamle er
ødelagt af is og vind, denne bro er meget benyttet af vore turister. Husk sav og boremaskiner.

Havneformanden
Bemærkninger til havneformandens beretning:
Troels Brogård: På vegne af Vinterlejehavn er der lavet budgetindstilling til RKSK med anmodning
om uddybning af havnen. Vi afventer svar.

4. Regnskab.
Ove Toftebjerg gennemgik regnskabet, der i helhed er udsendt med indkaldelsen.
Bemærkninger til regnskab:
Kan Nordea bank venligst efterfølgende sende breve til bestyrelsen, og ikke til Niels Kaalund?
Kassererens regnskab blev godkendt med applaus.

5. Kontingent:
Bestyrelsen foreslår, at kontingent for medlemskab, havnekontingent og tilsyn fastholdes uændret.
Dette blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.

6. Forslag:
Ad 1. Punktet blev debatteret. Hvad med Tørfisk eller lignende? Over Toftebjerg foreslår John og
klitdrengene. Bestyrelsen modtager gerne inspiration ind til d. 1.12.2016. på mail:
Generalforsamlingen har besluttet at bakke op om forslaget
Ad 2. Punktet blev debatteret: Designet er vigtigt. Hvem her ansvaret hvis der er indbrud. Hvor
mange ønsker at bruge det? Det vil være positivt at der kommer noget nyt og pænt. Forretningen
kan næsten aldrig blive dårligere end i banken.
Generalforsamlingen har besluttet at bestyrelsen kan låne 25.000 kr. til opførelsen. Der er ligeledes
opbakning til det videre arbejde med sagen.

7. Valg til bestyrelsen.
Søren Johannesen og Troels Brogård Andersen modtog genvalg. Der var ikke yderligere kandidater
Søren og Troels genvalgt med applaus.
8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Poul Erik Grønfeldt. Poul Erik Grønfeldt blev valgt med applaus.

9. Evt.
Afslutning ved formanden
Tak for god ro og orden.

I forlængelse af generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand:
Havneformand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Søren Hauberg Johannesen
Thøger Christensen
Finn Finderup Sørensen
Ove Toftbjerg
Troels Brogård Andersen

