
Beretning 2010-2011 
 
På sidste års GF (generalforsamling) besluttede vi, at give 20 tkr. til støtte for opgaven med at flytte 
Sømærket i Vedersø Klit til en sikrere. Vi videregav tilsagn om de penge og de indgik i arbejds-
gruppens arbejde med at skaffe nødvendige midler. Hr. Møller har så bevilget de nødvendige yder-
ligere midler og Farvandsdirektoratet står for at udføre flytningen, hvilket vil ske fra midten af 
august. 
 
De offentlige biveje var i efteråret i en utrolig dårlig stand. Vi havde tidligere sendt billeder af 
vejhuller og nu gjorde vi det igen. Desuden artikel i avisen og sammen med Turistforeningen mere 
avisskriveri. Vi skrev direkte til formanden for Teknisk Udvalg med kopi til borgmesteren. Efter en 
ukorrekt undskyldning blev vejene reprofilerede, som de skal. Det roste jeg Petrine for. (Hun er 
kommunenes vejansvarlige) Siden har vejenes stand været bedre end ellers. Vi har aftalt med 
Petrine at kommentere fremtidige vejprofileringer. En gang er det lavet om. 
 
Vores private veje passes vist stort set fint. Men nu gror det og der er altså nogle steder, hvor det 
trænger til kraftig beskæring og ikke bare med en saks! Snerydning påhviler grundejerne og jeg tror, 
at alle vejlaug har det med i deres kommissorium? Hvor der ikke er et vejlaug, kan vi kun opfordre 
til at danne et, der sørger for belægning, friareal og rydning. 
 
På Raketvejen 42 bygges et nyt hus næsten på toppen af klitten. Man har nivelleret i kote 10,50 og 
klitten mod vest er i kote 13,25. Så kun taget rager op over denne lille klit? Vi har gjort indsigelse 
og en ejer har ligeledes. HK (Holstebro Kommune) har accepteret terrænændringen. Men det bliver 
noget vindomsust. 
 
Jordvoldene på Kjærgaardvej 106 kan accepteres af HK, da grunden er udlagt før 1992? Ejeren har 
dog lovet at udforme voldene som klitter og ikke som roekuler, som nogen kalder dem.(Henstilles 
ligeledes til andre). 
 
HK har påtalt vedtægtsstridige skure. Nogle er fjernet, andre gjort lovlige. Man kan dog ikke 

forvente tilladelse til at bibeholde et skur, blot fordi det er der – iflg. HK.  
 
Det kan kun anbefales, at man læser Byplanvedtægten for sit område omhyggeligt, før man udfører 
noget som helst. Der er krav til farver, materialer, udformning osv.. F. eks. må man ikke male sit 
hus hvidt eller gult vest for Bækbyvej! Ring til Linda ved HK ved tvivl! Vi må også gerne henstille, 
at der ikke opsættes antenner på skæmmende vis, f. eks på skorstene.  
 
Sti L-L forløb tidligere mod vest fra Raketvejen tæt på en ejendom ud til Ralpladsen ved 
Gaffelbjerg. Efter at Raketvejen 18 blev bebygget, ville stien forløbe snert mellem de to ejen-
domme. Da det stiforløb ikke var tinglyst, forsøgte vi, i samarbejde med ejeren af nr. 18, at 
forlægge stien, til hvor den er indtegnet på matrikelkortet, nemlig nord om nr. 18. Derfra skulle 
stien fortsætte gennem klitfredet område til stranden eller til Ralpladsen. Vi forespurgte Miljøcenter 
Ringkøbing om tilladelse til terrænændringer for at anlægge en ny sti i det klitfredede område. Der 
er tale om meget stejle klitter, så en stiplanering ville være nødvendig. Anmodningen fik vi afslag 
på. Efter aftale med ejeren af jorden øst for Raketvejen, rettede vi stiforløbet der, så det forløber 
som angivet på matrikelkortet. 
 
Lidt længere østpå, hvor stien hedder I-H, har ejerne af de grunde, hvor stien nu zigzagger, lovet at 
zagget  her i sommer bringes til også at omfatte nabogrunden, så der bliver et mere naturligt forløb. 
Det er gjort. 
 
Sti ved Vester Mosevej 60 m.fl. er etableret øst-vest. 



 
Heldigvis har vi været forskånet for brande! Men jeg må vist alligevel godt opfordre til, at man 
vedligeholder sine branddaskere. Maling og tectyl. Det er da ærgerligt, hvis bladene er rustet væk 
den dag det gælder? Og sker der noget ved at henstille ikke at lægge grenafklip som brandlunter?  
 
Man har ret til 6 gange storskrald årligt, så bundtet og pænt stakket afklip kan afhentes af 
renovationen, blot ved et opkald til NVR. Flishugger kan lejes. 
 
Glædeligvis er der også i år mange, der har fået foretaget naturpleje. Som en skovmand fortalte mig, 
er det sådan, at hvis man ikke er over naturen, tager naturen over! 
 
Nogle steder er der problemer med at få entreprenøren til at tømme bundfældningstanken. Antagelig 
pga. for snæver passage! Et medlem foreslår mindre slamsuger. Vi vil fra VHGF gerne bakke dette 
op og mener, at vi også skal henlede opmærksomheden på det store vejslid og skader, der er ved 
brug af en meget stor renovationsvogn. Men det er dyrt, hvis der ikke er adgang som foreskrevet. 
 
Desværre må HK iflg. en bekendtgørelse ikke længere udlevere adresselister eller labels til os. Dem 
skal vi købe hos KMD eller en anden dataproducent. Vi var ved at komme i tidsklemme ved 
indkaldelsen til GF, men ved god snilde lykkedes det sekretæren at få udsendt i tide. Men det er 
blevet 4-5 tkr. dyrere. Prisen ved HK for opkrævning er sat ned til 15, kr. pr medlem, men til 
gengæld uden mængderabat, så det koster som før, hvor det var inkl. labels og lister. 
 
Vi har nu fået en adresseliste i Excel. Såfremt der findes en snild person, der kan ordre en udskrift 
af labels derfra, vil vi gerne instrueres. Sekretærens arme er åbne. 
 
Men også derfor er det nødvendigt at få et VHGF-medlemskartotek via vores hjemmeside med 
mailadresser. Og så for at spare porto, som foreslået på sidste GF. Vi kan uden særlige 
omkostninger oven i købet forbedre kommunikationen med medlemmerne ved at sende en mail og 
henvise til nyt på hjemmesiden! Udsendelse sammen med Vandværket duer ikke, da vi ikke har 
samme medlemsgruppe. Vandværket har brugere i Husby og på landet, samt på Strandengene. Og 
vi har medlemmer, der får vand fra Vedersø Klit. Sorteringsarbejdet vil blive en belastning.  
 
Derfor har vi sat gang i et systemarbejde for at opbygge et sikkert og lovligt register. Derom senere. 
Ny hjemmeside er 90 % færdig og tages i brug straks efter GF.  
 
Vores vedtægter er ret omstændelige at få ændret. Men til næste samling vil vi foreslå nogle mere 
redaktionelle ændringer, for at føre dem op til i dag. Herunder også at udsendelse kan ske pr. mail. 
Men allerede nu kan vi anbefale jævnligt at tjekke hjemmesiden for nyheder! 
 
Kloakering. 

Ved den velbesøgte ekstraordinære generalforsamling den 27.marts var der total opbakning til at 
fortsætte arbejdet med at undgå kloakering. Siden har vi fortsat været aktive med avisartikler og 
direkte henvendelse til politikerne. Også udenom VHGF. Den 21.3 havde UNMK (Udvalget for 
Natur, Miljø og Klima) besluttet at sende hele Spildevandsplanen for HK videre og i høring. 
Herunder specielt kloakering af Vester Husby. (Ikke et spørgsmål er rejst ved UNMK’s 
behandling). Vi havde lidt travlt op til Økonomiudvalgets (ØU) møde den 6.april, hvor vi igen 
prøvede at påvirke ved sagligt at imødegå et notat forvaltningen havde udarbejdet til ØU uden vores 
vidende. ØU tiltræder UNMK’s indstilling om at sende videre til Byrådet og i høring. (ingen 
spørgsmål). 
 
Den 12.april tiltræder Byrådet indstillingen med 4 stemmer imod og en passiv. Vores mange 
avisartikler gør dog, at UNMK tildeler os et Borgermøde for at forklare sig. Det afvikledes den 



26.maj. Vi foreslog at afvikle det her på vores GF, men ”man skulle holde sin ferie og havde travlt 

med en beslutning”? 
 
150 var mødt til borgermødet og det var pænt en torsdag aften. Mødet var vel lidt kikset fra HK’s 
side, med dårligt udstyr og svag tale. Uden patos forklarede man sig. Vi gennemgik Rambølls 
rapport og vandkvalitetsmålinger med minutiøs tilbagevisning. Alt er optaget på video. Referatet fra 
HK er ikke helt retvisende, men vi har hørt, at nogle byrådsmedlemmer fik noget at tænke over? På 
mødet deltog også formanden for ”Fritidshusejernes Landsforening” (FL). Han nævnte blandt andet 
at man ikke blot kan kloakere uden sagligt grundlag og at der skal udarbejdes VVM. (HK har lavet 
en SMV, hvilket er tilstrækkeligt nu. Ved projektering skal der sandsynligvis udarbejdes VVM). 
 
Den 3.juni sendte vi så brev til alle medlemmer med en status og med en opfordring til at gøre 
indsigelse. Ved høringens afslutning den 23.juni var der indkommet 110 indsigelser! Flere 
indsigelser er særdeles grundigt argumenterende om saglige forhold, der modsiger kloakering. Der 
sættes spørgsmålstegn ved grundlaget og der anvises adskillige bedre metoder end et kloakrør. Hvis 
nødvendigt? 
 
Foreningen selv indleverede 33 sider kompendium med 1) lovmæssige forhold, der ikke er taget 
hensyn til, 2) imødegåelse af påstand om forurening, 3) imødegåelse af konklusioner om 
grundvandstand på basis af Rambølls rapport, 4) argumenter imod forvaltningens Notat af 
05042011 til ØU, 5) indsigelse over budgetteret anlægsomkostning, 6) alternativ økonomimodel, 
der viser stigende gæld! og endelig 7) 28 hidtil ubesvarede spørgsmål til udvalget. Desuden har vi 
særskilt sendt 9 ”utilsigtede virkninger”, som udvalgsformanden efterlyste på Borgermødet. 
Forvaltningen havde undladt at fremføre sådanne. 
 
Advokat og FL har indsendt indsigelser med en række af de saglige argumenter, men hidtil ikke 
med nogle hårdtslående retslige? Dog henviser advokaten til § 32 i Miljøbeskyttelsesloven (”at der 
skal være en plan og ikke at der er krav om kloakering”), at BAT (”pris og problem skal være i et 
rimeligt forhold”), samt Forvaltningslovens §§ 19 og 21 (”høre, besvare og inddrage”). FL truer 
med Statsforvaltningen? Det er ikke det store vi har fået ud af det? 
 
Vi bekostede selv en vandanalyse den 14. juni. Resultat: E-coli = 490; N = 1,3; P = 0,18. Altså 
stadig under grænseværdier og totalt problemfrit. Ifølge Naturstyrelsen er kravene til øvre del af 
Sund Å målsat C – ”Lempet målsætning for vandløb til afledning af vand”. Krav til BI5  :3-6. Og 
der forventes ikke fiskebestand! I øvrigt er Vestre Landkanal slet ikke Sund Å. Afvandingskanalen 
løber sydøst for Campingpladsen ud i Sund Å. 
 
Vi mener selv, at vi har en god sag. Forhåbentlig vil udvalgets medlemmer tænke sig om? Og hvis 
ikke, så må Byrådet. Alternativt vågner man op når der skal projekteres. Da vil man finde ud af, 
hvor dyrt det er og hvor få penge, der er i indtægter. Vi har alene i ikke kalkulerede 
følgeomkostninger påvist 20-25 mio. kr. og vi sender kun halvdelen af den mængde spildevand HK 
regner med? Vi skal så finde ud af, hvornår det rigtige tidspunkt for os er at gå videre med en klage, 
måske en klage over svaret på indsigelsen? Alternativt et sagsanlæg med krav om syn og skøn. Men 
foreløbig skal forvaltningen besvare indsigelser. Genfremstilling for UNMK bliver da nok i 
september, tidligst og for Byrådet velsagtens 20.september? 
 
Især tak til Erling for arbejdet med indsigelser, tak til Mogens for sin indsats for at kreere et edb-
system, der kan klare vores ønsker. Også tak til Jens, der trods udstationeringer har formået at sende 
vores breve. 
 
Og tak til vores nye dirigent. Dejligt at du ville træde til. 
/Niels Sandgaard 


