
Bestyrelsesmøde 7. maj 2005
 

Tid og sted:

        Hotel Vedersø Klit,  Lørdag den 7. maj 2005 12.30 – 15.30

Til stede:

        Niels Sandgaard, Bent Kloch Larsen, Jens Olesen, Jens Holck-Christiansen

Fraværende:

        Eigil Sloth

 

Referat:
 

1. Orientering om løbende/nye sager

Ny lokalplan vedr. husstørrelser

Kommunen har fremlagt forslag til lokalplan, der sætter maksimum på sommerhusstørrelser (250 
kvm.).

Bestyrelsen støtter initiativet.

Enighed om, at der også børe være maksimum for garager og udhuse i område 1.2 og 2.

Det bør samtidig præciseres, at der ikke må opføres annekser til beboelsesformål

JHC skriver herom til kommunen (frist 11. juni).

Nyt sommerhusområde

Ministeren har givet principielt tilsagn til inddragelse af nyt område til sommerhuse øst for 
landevejen. Planarbejdet er igangsat. NS fandt det vigtigt få drøftet, om vi skal plædere for at 
området lægges ind under vores GF-område. Ellers bliver det en lille forening, og vi risikerer en 
”dem mod os”-situation.

Der bør sikres samme byggestil som i de eksisterende områder, så området som helhed får samme 
karakter.

Bedst ville det være, hvis det blev en udvidelse af Vester Husby frem for en selvstændig enklave. 
Kommunens holdning hertil skal afklares.

JHC spørger kommunen om deres holdning. samtidig nævnes, at der bør etableres rundkørsel ved 
Øhusevej/Klitvej.

Ved en evt. sammenlægning af områder i én ggrundejerrforening skal de indbyrdes forhold 
omkring den eksisterende formue afklares, men man behøver ikke nødvendigvis forlange paritet 
fra starten.

Kysten

Kystinspektoratet oplyser, at der i gennemsnit er lagt til kysten. Der er derfor ikke grundlag for 
særlige initiativer til sikring.



Den rørlagte grøft fra Græm Kær

Kommunen afventer en tilbagemelding ang. vores vilje til at gå ind i sagen om renovering af Græm 
Kær Grøften. Der ligger et overslag på 1 mio. kr. for en komplet renovering, mens en nødtørftig 
istandsættelse skønsmæssigt kan gøres for ca. 300.000 kr.   Det må undersøges, hvem der har 
vedligeholdsforpligtelsen – det offentlige, lodsejerne eller VHGF? Og kan lodsejere gøres ansvarlige, 
hvis det er deres træer, der har skudt rødder ind i rørene? Juridisk udvalg anmodes om en 
udtalelse.  NS drøfter med Jørgen Friis.

Grøfter generelt

Der er etableret ny grøft ved Vester Mosevej. Desuden er der lavet en del rørføringer og der er 
renset op ved Gaffelbjergvej i et område, der ikke har været rørt i mange år. Hermed skulle 
systemet være ført up to date.

Stier.

Sti J-K er nu afmærket (selv om ”nogen” har fjernet en del af skiltene) frem til Gaffelbjergvej, hvor 
situationen er uafklaret i forhold til grundejerne – men kommunen har afgjort, at en evt. 
afmærkning skal følge byplanvedtægten, evt. med justering inden for samme grund, som stien er 
tinglyst på. Der mangler dog skiltning helt ud til Bækbyvej. NS foreslår, at der i samråd med 
grundejerne etableres sti syd om nr. 13. Grundejerne er i forbindelse med vejlukning blevet pålagt 
at sikre sti. Det vil være pænere at anvende GF-skiltning frem for kommunal skiltning.

Der findes en udmærket sti nord om 9 og 11, men den er ”uautoriseret”, og den vil vi ikke 
afmærke.

Der er også problemer på den vestligste strækning af F-G.

Punktet om stiafmærkning ved de kritiske punkter sættes på GF-dagsorden som et selvstændigt 
punkt til beslutning. Der foretages ikke yderligere afmærkning, før det er behandlet, men der er 
efter bestyrelsens opfattelse, med det store generationsskifte, som er i gang, er stort behov for en 
klar vejledning til ejere og gæster i området om, hvordan man kan færdes uden at skabe gener.

I øvrigt mange tilkendegivelser om stor tilfredshed blandt grundejerne, som også i flere tilfælde 
har bidraget med fældning af træer og indgåelse af aftaler om mindre afvigelser fra det fastlagte 
stiforløb.

Der er fjernet enkelte skilte. Måske skulle man placere skiltene mere diskret, så de ikke inviterer 
til hærværk.

Veje

Der har været en del vejsyn – kommunen oplyser, at der 3-4 vejsyn om året. Mange steder er 
vejudvalg etableret, og de får kompetencen til at træffe afgørelser og iværksætte arbejde på 
grundejernes regning. Der er fortsat problemer med adgang for store køretøjer (brand, slamsugere 
og renovation). Det kan løses lettere, når der etableres vejudvalg.

Vedr. forbedring for lette trafikanter ved Øhusevej har kommunen hverken penge eller vilje til at 
gøre noget.

Småskure

Der opleves et stigende antal skure i tilfældige materialer og udførelser. Det virker nogle steder 
skæmmende. Grundejerne opfordres til at anmelde det til kommunen – eller anonymt via 
grundejerforeningen. Punktet tages med på GF.

Klitheden

25 ha er klippet – der har været en enkelt situation, hvor der har været markeret utilfredshed, 
men arbejdet er i øvrigt søgt gennemført i tæt samarbejde med de enkelte grundejere.



Naturvandring

Et meget vellykket arrangement med en snes deltagere.

Brandrisiko

Der er bekymring over brandfaren – specielt på baggrund af de seneste brande. Der er mange 
steder med blinde veje og meget få flugtmuligheder. NS har spurgt myndighederne – og de 
overvejer, og de vil i første omgang tage en studietur rundt i området.

Økonomi

Der forventes et beskedent overskud på dette års drift, men kontingentet bør fastholdes.

Generalforsamlingen

Punkter til GF:

Stiproblemer og generel beslutning om diskret afmærkning af tinglyste stier 
Græm Kær grøften – retablering? 
Forhold til det nye område – evt. fælles GF? 
Brandrisiko – redningsveje 
Skure og andre ulovligheder 
Indkaldelse og referat udsendes  pr. post – ellers henvises til hjemmesiden. 
Nye bestyrelsesmedlemmer?

De to suppleanter spørges, om de ønsker at opstille. 
Revisor spørges, om hun vil genopstille. 
I indkaldelsen opfordres folk til at markere interesse pr. mail – eller på mødet. 
Det er vandværket, der skal betale i år.

Indkaldelse:

JHC laver dagsorden og beretning.

JO rekvirerer 1 adresseliste og 2 sæt labels.

Vedtaget referat udsendes hurtigt – kan godkendes pr. mail.

Tidsplan:

Udsendelse i uge 25 
Dagsorden, inkl. forslag, klar i uge 24 
Regnskab med revisorpåtegning fremsendes til Jens Olesen, så han har det senest den 20. juni 
Midtvejsrapporten lægges på nettet – men vi skal huske at bruge muligheden for at hænge 
information op hos købmanden i Husby og ved campingpladsen.

Næste møde er lørdag den 23. juli kl. 09.00.

 

Jens Holck-Christiansen 


