Beretning for Vedersø Klit Grundejerforening
Vedr. året 1. maj 2020 til 30. april 2021

Generalforsamling afholdt fredag den. 30. juli 2021 kl. 18.00 i Vedersø
Kulturcenter

Jeg vil starte med at byde jer alle velkommen til generalforsamling i Grundejerforeningen.
Dejligt, at kunne byde velkommen i år efter at have måtte aflyse sidste år pga. Corona.
Særlig velkomst til formand for Teknik- og Miljø udvælget (TMU) i RKSK – John G.
Christensen. John G. vil senere orientere om status på forskellige projekter relateret til
området.
Ligeledes særlig velkomst til Nikolai Overgaaard Rahlf fra Ringkøbing Skjern Forsyning,
som vil give en orientering om den forestående kloakering.
Året i denne periode har udover de almindelige opgaver, været præget af en fortsættelse
af opgaver på projekter som blev igangsat sidste år, samt nye forespørgsler. De samlede
opgaver ser sådan her ud i overskrifter:

•
•
•
•
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Cykelsti Vedersø Klit til Sidselbjerg
Handicap adgang til stranden.
Kloarkering i Vedersø Klit
Odin Teatret

Organisatorisk

Afholdt 5 bestyrelsesmøder – referater på vores hjemmeside.
Vi har i det nye år skiftet ud i bestyrelsen. Der er kommet 3 nye ansigter til, nemlig Karen
Kiærskou (Sundhuse 9), Torben Dyrmose (Lyngvej 10) og Jesper Larsen (Sundhuse 23)
Derudover har vi haft møde med Ringkøbing Skjern Forsyning ift. den forestående
kloakering. Mere herom fra Nikolai Overgaard Rahlf fra Forsyningen som er en af vores
gæster i aften.

Det er en løbende pocess, at få vores foreninges system holdt ved lige. Det er dog et
arbejde der skal fortsættes. Specielt når der handles huse, skal vi være opmærksomme på
at få de nye adresser ind. Det er vigtig, at vi altid har jeres korrekte mailadresser, da det er
vores redskab når vi kommunikere med jer. Hvis i ny mailadresse vil det være en stor
hjælp for os at få denne information. Vi har som noget nyt i år lavet et brev til de
sommerhusejere som ikke er medlem af grundejerforeningen. Det har været med til at vi
igen i år har en stigning i medlemstallet.

Vi vil fremadrettet forsøge, at informere maksimalt både via nyhedsmail og på vores
hjemmeside.
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Diverse opfølgninger bl.a. fra seneste GF:
•

Cykelsti Vedersø Klit til Sidselbjerg
o Som tidligere nævnt har vi besøgt alle lodsejeren langs strækningen, men vi
har en udfordring med 3-4 lodsejere som ikke er med på idéen med at lægge
jord til denne sti. Der har være utallige samtaler med disse, men vi er ikke
kommet så meget videre den vej. Vi har derfor været i en løbende dialog
med kommunen, for at sikre at projektet ikke løber ud i sandet. De har været
lyttede og positive omkring projektet og de har undersøgt forskellige
muligheder for at få det til at lykkes. Seneste nyt er, at man er indstillet på at
lave en ekspropriation med de lodsejere der er imod projektet. Mere info
omkring det fra vores gæstetaler John G. Christensen fra RKSK.

•

Handicap adgang til stranden.
o Vores anden sæson med adgangsstien til stranden startede tidligere i år ,
nærmer bestemt d. 27. marts, så den var klar til påske. Rigtig god
opbakrning fra mange af jer til at give en hånd med denne dag. Desværre
løb vi ind i rigtig meget blæsevejr, som gjorde at stien sandede så meget til
den første måned, at vi måtte have en entreprenør ud for at grave den fri.
Læreren af det blev, at vi fik Naturstyrelsen til at levere en masse gran som
vi kunne beskytte siderne med. Vi mødtes igen og fik taget noget af stien op,
fik den rettet til og fik sikret siderne med gran. Det har om ikke løst det, så
har det i hvertfald gjort at vi ikke har de samme udfordringer længere. Vi må
erkende, at vi næste år skal starte med at få gran på samtidig med
nedlægning af pladerne. Vi forventer en nedtagning omkring uge 43 som
sidste år.
o Det er igen i år Poul Bank som står for løbende fejning af stien, og han er
også meget enig i at gran på siderne har været helt rigtig løsning ift.
sandfyningen.
o Igen i år har vi søgt Feriepartner Vedersø klit´oplevelsespulje om støtte til
projektet og de har været så flinke at støtte os med kr. 20.000 – stor tak for
det.
Kloakering i 2023
o Vi har i april måned i år været til møde med Rinkøbing Skjern Forsyning
vedr. den forestående kloakering i området. Da vi er så heldige at have
Nikolai med fra Ringkøbing Skjern Forsyningen som gæstetaler, vil jeg
overlade det til Nikolai om at informere om det.

•

•
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Odin Teatret
o Vi fik i foråret en henvendelse fra Odin Teatret omkring deres ønske om at
lave en fødselsdagsgave til nyfødte på det kommende Gødstrup Hospital. Vi
har hjulpet til med at få formidlet budskabet til alle jer. I skulle have modtaget
information om dette projekt, som løb af staben nogle dage i starten af juli
måned. Vi vil få tilsendt filmen når den er færdig. Vi vil få den sendt ud til alle
efterfølgende.

Strandrensning – grundlovsdag

Det Blå flag, som vi tidligere har fået i samtlige 33 år det har eksisteret, har man fra i år fra
RKSK valgt at ændre til det der hedder badeflag. Vi valgte i bestyrelsen at aflyse det
arrangement som vi tidligere har haft denne dag. Vi vil prøve at kigge på andre muligheder
for at lave et andet arrangement, formentligt sammen med de 2 feriebureauer og
campingpladsen.

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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