Beretning ved generalforsamlingen Vedersø
Klit Grundejerforening
Afholdt den 26. juli 2019 på Vedersø Klit
Badehotel
Jeg vil starte med at byde Jer velkommen til generalforsamling i Grundejerforeningen.
Dejligt igen, at kunne byde velkommen i vores ”egne rammer” her på Vedersø Klit
Badehotel – og fortsat med samme forpagtere!
Særlig velkomst til formand for Teknik- og Miljø udvalget (TMU) i RKSK- John G.
Formanden John G. vil senere orienterer om status på forskellige projekter relateret til
området. Desuden velkomst til Tage fra Vedersø Klit Camping, som komme med forslag
til, hvordan vi i området kan arbejde bedre sammen til fælles gavn.
Sædvanen tro, så tages der referat af GF som uploades på vores hjemmeside.
Jeg kan igen i år berette, at året har været et forholdsvis stille og roligt foreningsår, med
forskellige forhold til adressering i løbet af året. I overskrifter:
•
•
•
•
•
•

Kloakering kommer i del af Vedersø Klit – ca. 168 sommerhuse.
Bankvej 6 problematik gennem flere år afgjort i år, med et kommunalt afslag på
ændring fra helårshus til at have status som sommerhus.
Kystnære vindmøller, hvor vi ydede opbakning til gruppen der kæmpede for at få
Vindmøllerne flyttet længere ud i havet på hele vestkysten.
Web cam på sømærket ansøgt, men mangler endelig kommune godkendelse.
Cykelsti – fortsat et emne til gavn for området. Der mangler dog nogle der ønsker at
involvere sig i dette projekt sammen med bl.a. Henrik fra Klitferie Udlejning.
Handicap adgang. Afslag var givet forinden vores GF i 2018, men dispensation
givet fra naturstyrelsen i sensommeren 2018. Nu er finansieringen ikke helt på
plads, da der er benyttet del heraf i mellemtiden til Søndervig projektet.

Mere herom senere!
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Organisatorisk
Afholdt 7 bestyrelsesmøder – referater på vores hjemmeside.
Som altid forsøger vi og har gennem året forsøgt, at få indsamlet flere email adresser fra
medlemmerne. Det er fortsat en udfordring og vil sikkert blive ved at være. Vi gør vores
bedste, da dette fremadrettet ér måden af kommunikere med jer på.
Medlemsniveau er ikke tilfredsstillende – lavere end sidste år. Det er vi naturligvis kede af,
ikke er lykkedes som minimum at fastholde niveauet fra sidste år. Måske
kontingentøgningen har haft betydning? Som tidligere nævnt vil desto flere vi er, betyde
større vægt bag vores stemme og holdninger.
Så vi vil gerne igen opfordre jer alle til at prikke til jeres nabo, nævne det i de kredse
herude i kommer i, for hjælpe os i indsatsen på at få flere med til at bakke op om området
via medlemsskabet. I der er her iaften må mene, at det at være medlem (frivilligt) er vigtigt
og signalere en samling i et forum i vores område, så lad os sammen forsøge at udbrede
dette til øvrige!
Vi har forsøgt og vil fremadrettet forsøge, at informere maksimalt på vores hjemmeside.

Hjemmeside og medlemsopkrævning
Foreningen fik for godt et år siden etableret ny hjemmeside. Dette med hjælp til etablering
og løbende assistance til driften af Jesper Kjeldsen – tak for det!
Vi har i den forbindelse etableret en decideret bestyrelsesside, hvor medlemsinformation
er sikret og ajourført. Dette for at skabe større overblik og platform for samling og
opdatering af data ét sted, som vi synes er lykkedes.
Vi har i det seneste år implementeret et Foreningssystem til brug for medlemsopkrævning
og ajourføring. I år vil i således modtage opkrævningen herfra og ikke få udleveret brev
med kontonr. Vi kan anbefale, for at gøre det nemmere for os alle, at betalingen tilmeldes
Betalingsservice. Vores Kasserer Arne Lauritsen vil kort informere mere under
regnskabsaflæggelsen.
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Diverse opfølgninger bl.a. fra seneste GF:
Indledningsvis nævnte jeg forskellige områder vi har været inde over i den forgangne
periode. Som supplement hertil – i tilfældig rækkefølge – og John vil også kommenterer og
svarer på spørgsmål desangående senere:
•
•

•

•

•
•

Kloakering kommer i del af Vedersø Klit – ca. 168 sommerhuse. Projektet i området
her er sat til igangsætning fra 2023.
Og angående Bankvej 6 problematikken – så er jeg glad for, at der er taget
beslutning herom. Uanset enighed eller uenighed i beslutningen, så bør sådanne
sager ikke kunne kører i 10 år! Der har været henvendelser med bekymring om
beslutningen og en fremadrettet konsekvens, hvilket jeg ikke har forholdt mig til
indledningsvis. Det har her handlet om at få afgjort Bangvej 6 med den beslutning
der er taget, og hvilket har været alles interesse hidtil.
Kystnære vindmøller, hvor vi som opbakning til gruppen der kæmpede for at få
Vindmøllerne flyttet længere ud i havet på hele vestkysten. Godt og givtigt projekt
med Politimesteren fra Holstebro i spidsen for dette område.
Web cam på sømærket ansøgt, men mangler endelig kommune godkendelse.
Dette forventes at være en formalitet og komme på plads i nær fremtid.
Finansieringen forventes også at kunne løses, selvom det er blevet mere
omkostningstungt end oprindelig forventet. Klitferie har opgaven.
Cykelsti – fortsat et emne til gavn for området. Der mangler dog nogle der ønsker at
involvere sig i dette projekt sammen med bl.a. Henrik fra Klitferie Udlejning.
Handicap adgang. Dispensation givet fra naturstyrelsen tilbage i 2018
(sensommeren). Nu er finansieringen ikke helt på plads, da der er benyttet del heraf
i det omfattende Søndervig projekt. Dette er jo også noget der har været på
dagsordenen siden 2015, hvorfor vi skal videre nu til gavn for områdets husejere og
turisterne.

Strandrensning – 32. år for blå flag
På en rigtig fin dag, var vi igen mødt mange frem. Godt 50 var vi samlet, for at støtte op
om hejsning af det blå flag og hjælpe med at rydde stranden for skidt.
I år var flaglinen på plads – modsat sidst år J. Så igen i år blev det blå flag hejst til vores
glæde!
Som sidste år var der ændret set-up, hvilket betød at der ingen traktor var, men i stedet
affaldskasser/containere som affaldet blev smidt i. Igen ikke meget affald – så dejligt at
strandgæster benytter sig af affaldscontainerne og generelt tager deres eventuelle affald
med sig. Det der primært ligger er skyllet ind fra havet!
Tak til alle der på den måde giver en hånd med for at holde Vedersø klit strand renset –
både løbende og på strandrensningsdagen. Som sædvanlige afsluttede vi med en
forfriskning og en pølse oppe ved grill baren.
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Tak til RKSK for delvis økonomisk sponsorering af forplejningen i forbindelse med
arrangementet og Søren Frederiksens ord med på vejen, og til Friluftsrådets Benny
Pedersen for flagudleveringen og de flotte ord om vores område og strand.
Det skal generelt siges, at dette år var lidt specielt i relation til invitationen, da RKSK ikke
mere – grundet bl.a. økonomi og GDPR – kan assistere med udsendelse til hele området.
Dette vanskeliggør det for os, da vi jo ikke har alle som medlemmer, og derved kan sende
invitationen. Derfor var iår på den måde, at vi lancerede det på hjemmeside, RKSK´s
hjemmeside og andre steder, hvor vi håbede øvrige kunne orientere sig. Sådan må det
blive fremadrettet – og vi vil tilstræbe at komme så langt ud som muligt med invitationen.

Vedersø Klit Badehotel:
Indledningsvis nævnt, at vi er glade for at kunne have vores hotel i drift – og ikke mindst
samme forpagtere, som giver stabilitet og kontiniutet. Støtteforeningens arbejde er officielt
afsluttet, men der er fortsat muligheder for at kunne bakke økonomisk op om stedet ved
jeg, hvilket man kan få mere at vide om hos forpagterne.

Afslutning.
Tak til medlemmerne for løbende input, henvendelser til gavn og interesse for vores
område. Vi tilstræber os at koncentrere os om de væsentlig forhold for området og
forventer at ”politi” og kontrol opgaver generelt er kommunens opgave. Er der væsentlige
forhold, tager vi naturligvis action og kontakter kommunen, men ellers forsøger vi at holde
os væk fra de små og bagatel agtige forhold der altid vil være i et område som vores. Der
kan være forskelligt syn herpå, hvilket naturligvis også er naturligt, og vi hører da gerne,
såfremt nogle synes, at der er forhold der bør have fokus!
Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde.
Så vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens debat.
Tak for ordet.
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