Referat generalforsamling 2017, foreningens 50 års jubilæum d. 26. maj 2017

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Svend Ancher Madsen. Svend Ancher Madsen valgt med applaus.
2. Formandens beretning
Indledning:
Så er det endnu en gang lykkedes bestyrelsen at arrangere generalforsamlingen her på Lejrskolen
Vesterled. Vi har flyttet lidt på tidspunktet og prøver denne gang, som for år tilbage, at afvikle
generalforsamling i et lokale og ålespisning i et andet.
I år er det 50 år siden foreningen blev stiftet, så det er jo jubilæumsår. Bestyrelsen vil som aftalt på
sidste års generalforsamling bidrage med en overraskelse senere på aftenen. Det er vores kasserer
Ove Toftbjerg, der har sikret, at overraskelsen kom på plads. Jeg glæder mig personligt til denne
overraskelse.
Jeg vil sige tak til Vesterled Ridecenter for deres initiativ med åben hus arrangement. Jeg håber
mange har benyttet sig af tilbuddet, som var vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen.
Vi sætter også stor pris på og er meget taknemmelige for, at vi endnu en gang må låne disse
fantastiske lokaler. Sidste år var det Lena Andersen, som var bestyrer for Lejrskolen Vesterled.
Sådan er det ikke mere, hun fik et godt tilbud, som hun ikke kunne sige nej til. Det har heldigvis ikke
haft indflydelse på arrangementet. Nu er det i stedet Henriette Christensen, der er bestyrer af
Lejrskolen og hun har hjulpet os meget og har skaffet køkken- og serveringspersonale. Hvis navnet
virker bekendt, så er det fordi Henriette de sidste par år, har stået for stegning af ål og det gør hun
selvfølgelig stadig. Thøger svigtede os sidste år, men er nu tilbage igen og har stået for de praktiske
opgaver med indkøb og borddækning. Det er hermed endnu en gang lykkedes, at holde fast i
foreningens tradition med ålespisning efter generalforsamlingen.
Jeg har en aftale med køkkenet om, at være klar ca. kl. 19:00. Her vil der så være ålespisning i
spisesalen nede i stueetagen. Tilmeldingen har været anderledes i år. Alle som deltagere skal
medbringe kvittering for indbetaling. Proceduren kender i fra indkaldelsen. Der er adgang til
spisesalen fra kl. 18:00. Ved indgange til spisesalen tager Gitta og Ellis imod jer og anviser. Jeg
håber vi stadig er i stand til at holde tidsplanen.
Cykelsti langs Landevejen
Der kom endelig den lovede cykelsti fra Hvide Sande og til sømærket i Haurvig. Jeg ved, at den har
påvirket grundejere langs landeveje, men personligt er jeg meget glad for at den er kommet og tror
virkelig, der er mange, som får meget glæde af den. Når det så er sagt, ser jeg frem til at Ringkøbing
Skjern kommunen får gennemført det sidste stykke af cykelstien, fra Haurvig til Nymindegab.
Hermed skulle ringen være sluttet og der er cykelsti hele vejen rundt om fjorden.
Vejvedligehold
Bestyrelsens kasserer, Ove Toftbjerg, har på fornemste vis sammen med entreprenøren Jens
Skaaning fået det optimale ud af vejbudgettet.
Når jeg ser tilbage på vejvedligeholdelsen, da kommunen slap det og frem til nu, så er vi blevet
dygtigere og dygtigere til at docere det rette niveau af vedligeholdelse. Jeg synes, vi er nået til et
passende og optimalt niveau. Vi tager hensyn til naturen og områdets specielle karakter og det er
til at færdes på vejene uden større problemer. Den værste tid med støv er i sommer perioden. Her

udlægges støvbinder med en forventet holdbarhed på 3 måneder. Støvgenerne er dermed
reduceret til næsten ingen ting. Vi vil fortsat sørge for, i samarbejde med grundejere, vores
vejentreprenør og gode kontakter, at vedligeholde veje på bedste vis.
Sømærket / Båken i Haurvig
En glædelig sag, og som i forhåbentlig alle har bemærket, så er Naturstyrstyrelsen Blåvandshuk
gået i gang med renoveringen af Sømærket, eller som jeg har lært Båken. Det bliver rigtig godt og
nu kan vi igen være stolte over vores vartegn for området.
Fibernet
RAH-Energimidt har været i gang siden sidst sommer. Deres mål var at mindst 40 % af alle
husstande i områderne bestiller i kampagneperioden. Jeg har ikke overblik over hvordan det ser ud
lige nu. Vi har løbende videresendt oplysninger til jer om denne sag.
Senest har RAH-Fiberbredbånd ansøgt om tilladelse til nedgravning af fiberrør i rabatten på de
private fællesveje, som vedligeholdes af grundejerforening/vejlaug. Det vil sige også vores
fællesveje.
Kommunalbestyrelsen har jf. privatvejsloven § 67 truffet bestemmelse om, at arbejdet skal udføres.
Ledningen er indtegnet på kortet, som kan ses på foreningens hjemmeside. RAH-Fiberbredbånd
forventer, at arbejdet udføres i perioden fra den 03-04-2017 til den 16-06-2017. Efter denne
graveperiode vil der erfaringsmæssigt komme en del eftertilslutninger, der udføres ved små
punktopgravninger.
Interesserede kan læse mere om vilkår og krav til entreprenør på vores hjemmeside.
Kloakering på Holmslandklit
Ringkøbing Skjern kommunen har så småt taget fat på sagen om kloakering af Holmsland klit.
Overordnet er det en plan, som blev vedtaget på ministeriel niveau og kommunerne skulle så
igangsætte processen.
Sammenslutningen har på vores og andre grundejerforeninger på Holmslandklit foranlediget et
møde med kommunen, for at høre hvilke overvejelser og hvad kommunen er nået frem til.
Der findes materiale på RKSK hjemmeside med en miljømæssig vurdering af
spildevandsafledningen på Holmsland klit.
Tal til illustration af problematikken:
-Der er ca. 6.800 sommerhuse i området med eget nedsivningsanlæg eller sivebrønd.
-Der er ca. 3,3 mio. overnatninger årligt.
-Mange sommerhuse etableres allerede nu med 8-10 sengepladser.
-Badevandskvalitet er overholdt ved alle målestationer.
-Obligatorisk tømningsordning af bundfældningstanke foretages én gang årligt.
-I tømningsdatabasen er der bl.a. registreret problemer med spildevand på terræn.
-Der gives ca. 250 tilladelser til nedsivningsanlæg (nye og fornyelse af eksisterende).
-Grundvandet står flere steder i terrænhøjde.
-Afstandskrav for nedsivningsanlæg kan flere steder ikke overholdes.
Disse tal svarer til en by med ca. 9.000 indbyggere, omtrent svarende til Ringkøbing.
RKSK har lavt antaget, at 50 % af fosforbelastningen fra nedsivningsanlæggene udledes i Ringkøbing
Fjord. Fjorden vil derfor blive påvirket med ca. 4.500 kg fosfor årligt. Til sammenligning har
udledningen fra Ringkøbing Renseanlæg i perioden 2010-2014 været ca. 180 kg årligt. Det er 25
gange mindre fra Ringkøbing end fra Sommerhusområderne på Holmslandsklit.
Konklusionen fra RKSK er, at der således er behov for en bedre spildevandsrensning på Holmsland
klit. RKSK arbejder på at finde løsninger, men det er på nuværende tidspunkt for usikkert at sige

hvilken vej det går og hvor lang tid det vil tage. Jeg er dog ikke i tvivl om, at der sker noget på et
tidspunkt, og grundejere vil blive mødt af en eller anden form for brugerbetaling til finansring.
Bemærkninger til formandens beretning:
Kunne man forestille sig at der blev brugt mindre sten i gruset til vejene?
Formanden beder om, at man tager kontakt til Ove, hvis man har ønsker til tiltag i forhold områdets
veje.
Formandens beretning godkendt med applaus.
3. Havneformandens beretning
Året 2016 var vi heldigvis fri for besøg af tyvebander. Vi havde på havnen besøg af mange turister,
hvad også kommunen er opmærksom på, de har i år renoveret det lille opholds areal på sydsiden
med nye bænke og sået græs og det ser alt sammen fint ud. Kommer de ovre til nord siden af
havnen, hvad de aldrig gør, med mindre vi kalder, hvad vi har gjort nogle gange og viser dem vores
vandstand i havnen, så bakker de pludselig ud og siger at havnearealet på land er deres, men
vandet er søfartsstyrelsen. Helt uforståeligt, da det er kommunen vi betaler til i form af havneleje.
For at i, som ikke besøger havnen, skal forstå vores problem med mudder og siv skal det her
berettes, at sidst vi lavede nye broer gik en af hjælperne i fjorden iført vaders, han sank ned til
mave højde, vi var 3 mand om at trække ham op igen, med et reb omkring kroppen. Hvis et barn
falder i og en anden springer i for at få barnet op og der kun er de to tilstede, hvad sker der så? Vi
medlemmer af havnen, kan ikke bare bestille opgravning uden tilladelse fra ejeren, som er og må
være kommunen. Får vi den tilladelse, da får vi også brug for jeres hjælp med hensyn til et lån på
40.000 kr. med afdrag 4000 kr. om året i 10 år. Alt siv og mudder vil så blive flyttet ud, hvor det
hører hjemme nemlig ud til fjord kanten, hvor der masser af plads og hvor det ikke er synligt. Vi vil
så stige i kontingent til 600 kr. årligt, hvis kommunen da ikke vil give os 2 års fri leje for vores
arbejde, som består i at fjerne alle bådene, oprydning efter opgravning og holde havnearealet rent,
som vi gør nu. Hvis vi på generalforsamlingen får tilslutning til disse tiltag, vil jeg som formand
tilsende kommunen en ansøgning. Heri vil jeg gøre opmærksom på faren ved at færdes på havnen,
så de ikke kommer bagefter, hvis der sker noget, at det vidste de ikke noget om. Det var alt for i år.
Bemærkninger til havneformandens beretning:
Ingen bemærkninger.
Havneformandens beretning godkendt med applaus.
4. Kassernes fremlæggelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår og godkendelse af dette.
Ove beder alle medlemmer om at foreningen har opdaterede kontaktoplysninger på alle
medlemmer. Oplysninger sendes til g-s-johannesen@mail.dk og otoftbjerg@hotmail.com
Bemærkninger til kassererens regnskab:
Har bestyrelsen tanker om, hvordan egenkapitalen skal bruges? Bestyrelsen finder det
hensigtsmæssigt, at man har kapital i tilfælde af uforudsete udgifter.
Kunne man nøjes med at have 50.000 kr. i kassen? Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne
henvender sig, hvis de har forslag, som kan komme alle til gode.
Regnskabet godkendt med applaus

5. Fastsættelse af kontingent.
Det foreslås, at kontingenter for medlemskab og tilsyn fastholdes uændret. Havnekontingentet
reguleres hvis forslag c vedtages.
6. Indkomne forslag.
a. Forslag om asfaltering af det første stykke af Vesterledvej, ud for Vesterledvej 1
Ejerlejlighedsforeningen ”Sømærket”. Se bilag A1 og A2
Generne på stykket knytter sig ikke så meget til støvgener, men i langt højere grad problemer med
vandhuller på grund af dårlig dræning.
Bemærkning: vejen har aldrig set pænere ud, måske skal vi vente til efteråret og se hvordan det ser
ud.
Kunne der etableres en rist der hvor problemet er?
Vesterledvej 1 er klar til at lave rister eller faskiner for egen regning såfremt der bliver asfalteret.
John, vil gerne endnu en gang sende materialer rundt hvis bestyrelsen vil bruge tid på det.
Formanden: Vi har på generalforsamling tidligere forkastet asfaltering derfor vil vi ikke bruge tid på
det.
Efter drøftelsen afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev forkastet.

b. Forslag om godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer. Se bilag B
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag
Efter drøftelsen afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev godkendt
Med applaus
c. Forslag om lån til havnen. Se bilag C
Havneformanden fremlagde mundtligt forslaget i bilag C.
Bemærkning: Hvor er kommunen? De må have et ansvar, når vi betaler leje.
Formanden: Fremlæggelse af historikken og forholdene omkring havnen, kommunen og
økonomien. Vi får ikke dem til at betale.
En anden mulighed kunne være, at alle havnelejere smed 1000 kr. så vi kunne undgå lejestigninger.
Havneformanden bemærker, at ikke alle har 1000 kr. til det.
Efter drøftelsen afstemning ved håndsoprækning. Forslaget blev godkendt
7. Valg til bestyrelsen.
Thøger Christen, Finn Sørensen, Ove Toftbjerg. Alle tre modtager gerne genvalg.
Thøger, Finn og Ove blev genvalgt med applaus
8. Valg af revisor.
Poul Erik Grønfeldt modtager gerne genvalg.
Poul Erik Grønfeldt valgt med applaus.
9. Eventuelt.
Kunne bestyrelsen præsentere sig inden hver generalforsamling?

Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsesformanden for Vesterled inviterer til 70 års jubilæum.
Den store klit på havnen bliver dårligere og dårligere.
Den lille sti mellem Tornbjerrevej og havnen trænger til vedligehold.
Hvem står for rebstiger over klitterne andre steder? Det er klitstyrelsen, der står for det. De er på
vej herop ad.
Den nye hundelov gælder også på havnen.
Når der er kommet en cykelsti skal kommunen så ikke reetablere klitterne omkring stierne?
Konstituering af bestyrelse
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand
Søren Johannesen
Næstformand
Finn Sørensen
Kasser
Ove Toftbjerg
Sekretær
Troels Brogård Andersen
Havneformand
Thøger Christensen

