Formandens beretning 2012-13.
Velkommen.
Hvis det ikke allerede er ordnet, vil jeg bede enhver om at melde sig til vores mailregister – NU. Det er
besluttet. Såfremt du ikke har internetadgang, kan almindelig post aftales med sekretæren. Fremover vil vi
benytte vores mailsystem til indkaldelser og referater. Derfor skal du huske, at korrigere dine oplysninger,
når de ændres.
Vi havde langvarige drøftelser med HK, Datatilsynet, Personregisterkontoret og politikere for at få HK til at
udskrive en medlemsliste til os. Det lykkedes og i år har vi så også fået udskrevet adresselabels. Som i
Ulfborg-Vemb. Det var glædeligt og besparende. HK fortsætter med at opkræve kontingent som hidtil og
billigere for os. Efter en del diskussion i Teknisk Udvalg og rejst af Aksel Gade.
I efteråret havde vi sammen med Vedersø Klit GF en afdelingschef og ingeniør fra HK’s vejafdeling herude
for at gå en tur på Klitvej ved Øhusevej og ad Øhusevej og overtale dem til bedre overgang hhv. adgang med
mange biler og gående. Derefter kørte vi i afdelingschefens privatbil ad Raketvejen og ad Gaffelbjergvej. Det
samme scenarie gentog vi dagen efter med formanden for Teknisk Udvalg. Hun havde aldrig været herude!
Ved den lejlighed fik vi to sværvægtere placeret på bagsædet af hendes bil. På begge ture skrabede bunden
af bilen på vejene. Desuden stod der i vinter meget vand på grunde og i grøfter. Det blev udbedret efter
aktiv presseomtale!
Adgang ad Øhusevej er senere rejst i TU af Aksel Gade og indgår i kommende budgetforhandlinger? Der
laves trafiktælling. Mange gange efter besigtigelsen havde jeg rykket vejafdelingen for et møde om vores
veje og grøfter. Pludselig d. 20. februar kom ingeniør og vejformand ud til mig. Jeg troede jeg skulle kæmpe,
men de kom med en plan for opgravning af grøfter og afhøvling af rabatter, så vandet kan ledes bort fra
stamvejene. Senere er vejprofilen høvlet. Og Raketvejen har fået en tur også. Den er stadig kun en sti.
Sammen med Vedersø Klit GF har vi søgt RKSK om lov til at male Redningsstationen. Efter accept har
udlejningsbureauerne gjort det. Det er også dem, der holder forpladsen ryddelig. Der er plan om en
legeplads på Pladsen i Vedersø Klit. Vi har givet mundtligt tilsagn om i givet fald at ville være behjælpelige.
”Man” ville gerne have borde og bænke sat op ved stamvejenes P-pladser ved klitten. Det har vi afslået, da
vi er bange for dagophold med følgende affald. HK og staten fjerner 31 farlige bunkers i havstokken. De går i
gang nu mandag! Der er opsat elektroniske infotavler på turistkontoret, hos campingkøbmanden og i øvrigt
28 andre steder i kommunen.
Ved en ulykke i foråret kom brandbil, indsatsleder, ambulance, lægeambulance og politi, i alt vel 12
personer for at hente patienten op fra stranden i en ”banan”. Jeg foreslog at benytte Kystredningstjenestens
4-hjulstrukne ambulance. Men den bliver først tilkaldt når de andre er til stede! Medmindre at den, der
alarmerer, påtaler behov for netop det køretøj. Det står standby i Thorsminde. Så gør det, hvis?
Vores natur prøver vi alle at værne om. Desværre urbaniseres området ved opstillingen af store
kabel/styreskabe ved hver pumpebrønd. HK er myndighed over sig selv? Men lad os fortsat prøve ikke at
gøre det værre. Skilte ser vi desværre flere af, det henstilles at indskrænke omfanget og at de er diskrete.
HAR NOGEN SET ET BORTLØBET RAKETSKILT MED STANDER? Det koster kr.3000,-.
Glædeligvis er der dannet vejlaug de fleste steder, så vejene holdes og sider beskæres. Mange giver en hånd
med og tak for det. Også når en grøft stopper til. En skovl gør underværker. Flere og flere må fælde træer og
planter nyt efter oprydning. Det ser godt ud. Ifølge handleplan for Natura 2000 vil man gerne bekæmpe
Rosa Rogusa (rynket rose), Bjergfyr, Klitfyr og Hæg. Undlad derfor dem og plant løvtræer, også aht.
brandrisiko. Iflg. S&N. vil der i 2014 foretages naturpleje af Natura 2000 på Husby Klit. Hvorledes får vi at
vide?
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Brand har der heldigvis ikke været. Men tag hensyn ved at holde afstand ved grill og åben ild. Affald må ikke
afbrændes. Afstand til stråtag og andet brændbart er faktisk 15 meter! Enkelte tilløb til lejrbål er i forståelse
blevet stoppet. Fjern dog hegn af grene og få bygninger, skure, legehuse o.l. i overensstemmelse med vores
vedtægter! Vester Husby er attraktivt pga. vedtægterne. Så er det underligt, at de omgås? Vores
branddaskere ligger i beredskab! Jeg har set et sted, at de er olieret med Tectyl og derefter pakket ind i
plastic. Det er en ide til eftergørelse!
Enkelte grundejere er ikke medlem, hvorfor deres grøft ikke renses op. Det skal de ifølge Vandløbsloven selv
sørge for. Der er gravet nye grøfter flere steder. Ejer betaler selv for etablering og VHGF sørger fremover for
oprensning. Det er ikke til at skille ad, hvilke vi og hvilke man selv skal rense op.
Vindmøller opstillet som 16 stk. 250 m høje møller nord for Pallisbjerg og ud til Klitvejen har været genstand
for stor modstand herude. Man kommer ikke hertil for at beundre vindmøller! Hele vejen fra Nymindegab
til Thorsminde er der kun anbragt vindmøller øst for fjordene. Det bør vare ved. I løbet af det næste års tid
skal der ved målinger positivt bevises, at gæs, Pomeransfugle, flagermus og padder ikke lider ved opstilling
af møllerne?
HK har forsøgt at give afslag på opstilling af solcelleanlæg. Uden held i henhold til tidligere kendelse fra
Naturklagenævnet. Det var tilbage i 2000 og man enedes dengang i at afskærme anlægget mod indblik ved
oplæg af beplantet ”klit”. Det henstilles at det også sker for de nu opstillede. Det kunne ejeren godt gøre,
”da det jo er vi andre, der betaler”? HK forventer ikke mange flere anlæg, da betalingsreglerne er ændret. Et
medlem foreslog, at vi dannede et fælles elselskab med fremstilling af strøm ved små vindmøller og
solceller. Det mener bestyrelsen ikke, at vi skal.
HK har efter indsigelse meddelt afslag på ansøgning om at udstykke Højtoft i 5 parceller, efter at ejeren Kaj
Poulsgaard desværre døde. Gården ligger i område I/1, hvor der kun må bygges på fastlagte byggefelter. Kaj
var en af de få fra gammel tid herude. Stemningsfuld begravelse i øvrigt med Kajs egen humor gengivet.

Turismen i området er med til at skabe grundlag for, at der er håndværkere, butikker, skole og med til at
bevare værdien af vores ejendomme? Vi har ikke megen bevågenhed fra Holstebro Kommunes politikere,
hvorfor der er nogen lokal aktivitet, især i Thorsminde, for at skabe vækst. Men mere kunne gøres.
Campingpladsen har 40 000 overnatninger, udlejningsbureauerne har 250 000. Vi betaler 12 mio. kr. i
grundskyld, vi har en håndværkeromsætning på 30 mio. kr. og der er en handelsomsætning andre 30-50
mio. kr. Derfor er det vigtigt, at støtte turismen. Det prøver Ulfborg-Vemb Turistforening. Der kunne godt
gøres mere og enhver med hus til udlejning opfordres til at være medlem. Jørn Møller Jensen kommer
senere og forklarer lidt om, hvad UV-T gør.
Vi har nok at gøre medvores kloakering. Trods venlig henstilling til borgmesteren den 8. november om at
udsætte arbejdet med at kloakere til efter retssagen, (der er jo ingen forurening konstateret!) fik vi endelig
den 11. december det svar, at man politisk? ikke vil ændre tidplanen for kloakplanen og at man ved anke
blot vil forsinke processen. Vi anmodede så retten i Holstebro om at udsætte arbejdet indtil retssagen var
afholdt. Vinteren forsinkede igangsætningen, men dommeren mente, at procedurer var overholdt og gav
afslag på udsættelse. Vestforsyning afholdt infomøde, hvor vi blev lovet at arbejdet og etablering ville blive
udført uden gener? Og at man ville være færdig 1.juni?
Selvfølgelig har vi undervejs søgt at argumentere og påvirke politikerne samtidig med, at vi har udvekslet
de formelle skrivelser mellem advokater og ikke mindst med Erlings saglige beskrivelser. Efter langvarige
skriverier lykkedes det at få udpeget to Syns- / Skønsmænd. Her den 26.juni var vi på besigtigelse og
afventer nu deres svar d. 23.august og efterfølgende retssag.
Vi har gjort indsigelse mod manglende åbenhed, demokrati og anstændighed, mod manglende
gravetilladelser, mod opstilling af grimme kabel/styreskabe både generelt, i Natura 2000 og i område I/1,
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der er fredet. HK vurderer at Natura 2000 ikke lider, men det skal positivt dokumenteres? Og intet svar på
I/1. Desuden indsigelse mod overtrædelse af DS432 (max 25 m til samløb). De har ikke mere håndsæbe i HK,
for alle vasker hænder! Ynkelige undvigende svar med forkert substans. Det er faktisk ret alvorligt, for HK vil
tvinge os til at tilslutte os kloaksystemet ved ulovlige tilslutninger. Tænk på det i en salgssituation?
Erling vil gerne redegøre yderligere.
Hotellet i Vedersø Klit har vi holdt mange møder med Vedersø Klit GF om og med Jørn Astrup Hansen, der i
mange år har været fortaler for at vi gjorde noget? Vi opfordrer virkelig til at støtte op om at danne et A/S,
således at vi har indflydelse. Flere har allerede ytret interesse for at være med. Ved økonomisk opbakning
kan vi påvirke hotellets skæbne, så der ikke etableres Bandidos kursuscenter, asylcenter eller overtagelse af
dubiøse restauratører eller ejendomssvindlere. En del af hotellet kan også rives ned? Under eventuelt vil
Jørn Astrup Hansen redegøre for status og konstruktion.
Et meget aktivt år.
Der har været mange henvendelser til os i årets løb. Dem er vi glade for. De viser, at der er interesse for
vores område. Der er forespørgsler om adresser ved indbrud, ved lukning af åbne døre, til nabo for kontakt
om fællesproblem, om veje, grøfter osv. Det er foreslået, at vi på vores hjemmeside skal oprette
forslagskasse. Eller et chatforum? Vi har drøftet det i bestyrelsen og selv om kommunikation er vigtig, så er
vi umiddelbart bange for et omfangsrigt dagligt arbejde for bestyrelsen og en omsiggribende diskussion
med mange meninger. Man er altid velkommen til at stille forslag og man får et svar, eller det tages op på
GF.
I skal vide, at vi er glade for den ofte udtrykte tak for vores arbejde og tak til alle for interessen for områdets
ve og vel! Man er altid velkommen til at sige til, hvis der er et problem et sted „uden at der skal gå jura i det
hele”– og til at hjælpe. Vi har et unikt område, selv om HK gør meget for at urbanisere det. Lad os se på
hensigten i vedtægterne og mindre på bogstaverne, så vi i fordragelighed og med respekt for vedtagne
kutymer kan værne om områdets værdier.
Ligeledes tak til bestyrelsen og alle andre vi har samarbejdet med.
Niels Sandgaard
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