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Formandens beretning for 2013-2014.    

Medlemmer.
Siden grundejerforeningen blev dannet har der været stor opbakning til den. Vi har stort set alle ejere som 
medlemmer. Ganske få kører på frihjul og nyder de faciliteter vi andre holder ved lige. Det giver noget bøvl, 
fordi deres grøfter så ikke bliver renset op og det kan give opstuvning for naboerne. Også vores store projekt 
med sænkning af grundvandstanden for 25 år siden, for at undgå kloakering, havde næsten fuld opbakning. 
Enkelte kneb udenom. At grundvandssænkningen dengang ikke har været tilstrækkeligt er mig stadig en 
gåde?  ”Når man en gang har betalt for løsningen af et problem, skal man da ikke betale en gang til?” Jeg 
har spurgt høj og lav. Men ingen har kunnet svare. Det var ellers et godt argument. Ved Viby i Lemvig viste 
det sig, at grundejerne havde købt byggemodnede grunde af kommunen, så der var ikke basis for 
tilslutningsbidrag, da man kloakerede.

Den solidaritet vi udviste ved tidligere sager, kommer heldigvis også til udtryk nu i vores modstand mod at 
få kloakering påtvunget, uden at det i fire år har været muligt at samtale med HK herom. Når vi skriver til 
HK om også andre forhold, får vi brev fra en advokat! Det er da frustrerende. Vi har været bakket op af 
mange gode læserbreve og støtte på anden vis. Tak for det.

Men det bekymrer mig, at ikke alle har tilmeldt sig vores mailregister? Hvorledes vi kan gøre medlemmerne 
afhængige af at være tilmeldt, ved jeg ikke? Altså således at man er motiveret til at tilmelde sig. Ønsker man 
det, kan vi stadig sende almindelig post til vedkommende. Men gode ideer til at sikre kontakt er velkomne. 
Mogens tager gerne imod. Vores kontingentopkrævning sker via HK, så vi har på den måde ikke et problem. 
Blot mener jeg, at vores kommunikation med medlemmerne er så vigtig, at vi burde have alle med. Alligevel 
er der heldigvis udvist en høj grad af solidaritet i alle forhold. Lad det blive ved. Derved taler vi trods alt 
med en stor stemme. I Vedersø Klit er det kun halvdelen, der er medlem af deres grundejerforening. Så vi 
løfter fanen højt.

Vi byder også velkommen til de mange nye medlemmer vi får. Der sker jo et naturligt generationsskifte. Vi 
håber, at I får en god tid herude. Spørg hvis der er usikkerhed om noget og kig på vores hjemmeside. Der 
står endog, hvilke små aftaler vi har lavet om vores gensidige adfærd. 

Politikerbesøg
Vi har for et par år siden haft besøg herude af formanden for Teknisk Udvalg, for sammen med Vedersø Klit 
grundejerforening at se på forholdene ved Øhusevej osv., samt vores egne forhold. Nu er der ny formand og 
ham inviterede vi straks efter valget. I januar rykkede vi og han ”ville gerne komme på visit som politiker”. 
Flere mails som erindring og senest 12/6 en bønskrivelse om at tilgodese os med et besøg. Intet svar og ej 
heller på den henvendelse. VK’s formand Jens Peter Vernersen, der har sin gang på rådhuset har ej heller 
bevæget omtalte Gubber Kristensen til overhovedet at svare.

Hackerangreb.
5.januar lukkedes hjemmesiden pga. spam. Der blev ryddet op og det sås at formålet var at lamme ”Barclays 
Bank”! Fortsatte angreb men forsvar med bl.a. et specielt forsvarsprogram lykkedes. 89 adresser har forsøgt 
angreb, de fleste fra Rusland og Tyrkiet. Stadig under angreb pr 1. maj, men forsvarssystemerne holder 
stand. Flot Mogens!

Samfundet.
Vi vil gerne have adgang til dagligvarehandel og håndværkere. Håndværkerne behøver skole til børnene og 
jobmuligheder for ledsager. Altså er en erhvervsaktivitet nødvendig, selv i et ferieområde som Vester Husby. 
Vi skal selv gøre noget for at skabe liv herude. Heldigvis er der flyttet en del yngre til Husby og omegn, men 
aktiviteter kommer ikke af sig selv. Mange vil også gerne have deres feriehus udlejet i et vist omfang og det 
kræver også et fungerende samfund.
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Derfor har jeg deltaget i mange møder, hvor temaet har været at skabe bedre forhold i området. Samtidig 
med, at vi skal sikre os mod kommercialisering á la Søndervig. Der har været forslag om bænke/borde ved 
alle strandnedgange og bænke langs Raketvejen! Det bl.a. har jeg afvist. I LAG-sammenhæng (Lokale 
Aktivitets Grupper) er der lavet en udviklingsplan for Husby, hvoraf det meste er gennemført. Rita, der var 
Sogneforeningens formand i 25 år har været en ildsjæl.. Senest fik vi hende valgt til det nye LAG. Hun har 
også stået for at etablere Naturpark Nissum Fjord med shelters, sti osv. hele vejen rundt.

Senest har jeg været med i flere møder i en selvbestaltet lokal idegruppe for fremme af forholdene og 
turismen her. Jeg har så tilladt mig at benytte VHGF’s adresser til at orientere medlemmerne via. Vores 
forslag er meget praktiske: oprydning ved badesøen, adgang til Breidablik og Nøgenbjerg, MTB-bane i 
skoven, Multibane ved efterskolen (bliver til noget), infotavler og markeringer i skoven, ny vandretursfolder, 
sløring af el-skabe, aktivt visitorcenter med pakketure, retablering af kælkebakken, bænke i skoven, 
skovlegeplads. 

Og så er der stor sandsynlighed for cykelsti til Sidselbjerg, senere mellem Husby-Fjand, legeplads i Vedersø 
Klit kommer sandsynligvis. Naturiststrand i den sydligste del af Vedersø Klit (800 m syd for VK) var en ide, 
som dernede har mødt udtalt modstand blandt få. Opstilling af små ”Finn Andresen-huse” ved Klitvej med 
angivelse af fællesnavn – ”æ Hawbjerre”, som særligt naturområde, bliver sat i gang.

Hotellet.
Der var stor tilslutning til at engagere sig økonomisk i hotellet. Tilsagn om 3 mio. og yderligere interesse fra 
flere. Især Jørn Astrup Hansen og Jens Peter Vernersen var til flere møder med kurator, samt drøftelser med 
ejer. Der er blevet redegjort for mulighederne ved mails og ved lokale møder. Tvangsauktionen var den 
14/11, hvor ejeren af størstedelen valgte at forsvare sine panter, så han fik næsten alle. Senere har han samlet 
de sidste og forsøger nu at finde en restauratør, der kan drive selve restaurationen. Foreløbig er 
Redningsstationen åbnet som iskiosk. Hotellet må så vente. Ejeren har i hvert fald brugt penge på 
istandsættelse. En stor indsats blev ydet af Jørn Astrup Hansen. Tak til Jørn for en engageret indsats!

Alt det sædvanlige.
Der er oprenset 12 km grøfter. Vi har i alt 34 km.. Både vores og kommunens grøfter har været pressede i 
vinter med meget vand. Men vores var klart i orden og kommunens blev det. Men der er stadig problemer 
med Græm-Kær grøften. Det rørlagte stykke fra Svollingvej sydpå har ikke kapacitet til den mængde, der 
kommer fra markerne vest for Svollingvej. Vandværket har haft overfladevand på gulvet og det må de ikke. 
Derfor har de sat en pumpe til at aflede vandet ud i vores grøft. HK vil udbedre Græm-Kær røret ved enten 
en ny rørledning, som grundejerne angiveligt skal betale (1 mio. dkk.) eller ved en åben grøft, som skal 
zigzagge sig gennem området, hvor rørledningen nu er. Der udføres foreløbig TV-inspektion af røret? Nylig 
er der spulet 4 tons sand ud af røret! Måske er det tilstrækkeligt?

Vejene er bedre end tidligere. Vi har selv brugt rigtig meget grus, da det var virkeligt vådt her i vinter. Vi er 
glade for alle vejlaug. De får det til at fungere lokalt og hvis man ikke har et vejlaug, kan jeg kun opfordre til 
at få etableret et. Hvis en enkelt ikke vil deltage, kan man via HK få indkaldt til et vejsyn, der så træffer 
afgørelse. Stierne er vist alle ryddede efter Bodil? Og benyttes flittigt. Hvis der mangler markeringer og de 
er nødvendige, så sig det. Broer er udbedret så jeg håber at ingen falder på dem. Broen ved Bækbyvej/ V. 
Mosevej var smadret af en bilist. Broen har jeg nu erstattet med en ny, inden der skete uheld. Vi har som 
sædvanligt måttet videresendt nogle indsigelser mod farver og skure. Det har HK lovet at følge op på. Læs 
vedtægten!!! Solfangere er der heldigvis ikke kommet flere af. HK er mere ræd end RKSK for at stille krav; 
der skal de skjules, da de hos RKSK (Ringkøbing Skjern) er skæmmende! Vi har nu kun de små skilte fra 
udlejningsfirmaerne og midlertidige ”Til Salg”-skilte og håndværkerskilte. Store skilte undgår vi heldigvis.

”Bodil” efterlod mange stormfældede træer og der er stadig travlhed med at fjerne dem. Flere skure er 
kommet til syne og nogle heldigvis erstattet af udhuse efter vedtægterne. Tak for det. De fleste har fået 
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fjernet grene ved flisning. Enkelte lægger desværre op i store grimme og brandfarlige hække. Som nabo ville 
jeg gøre indsigelse. Er det ikke muligt at de få fjerner de brandfælder?

En udstykning af Højgaard blev afværget. Den ligger i område 1.1 og der må man kun bygge i 
byggefelterne. Jeg tror, at naboerne var glade for det? Senere ville en potentiel køber beplante hele Højgaard 
med skov. Det åbne land skal vi værne om! Nogen ville sætte hegn om hele grunden. Vores vedtægter er til 
stadighed udsat for omgåelser, så værn om dem, som ophavsmanden til vores vedtægter pålagde mig.

Ellers har vi et godt forhold til Byg og Vej i Teknisk afdeling i HK. Vi kommunikerer udmærket sammen og 
vi havde da et møde hos dem d. 22.nov.. Men desværre vil man ikke kontrollere at vores vedtægter 
overholdes, uden at HK gøres opmærksom på afvigende forhold. Så skal de nok reagere.

Desværre er der pt. ”ikke penge” til bedre adgangsforhold over Klitvej og ad Øhusevej? Jeg ved, at Aksel 
Gade har prøvet at fremme det, men smart procedure udsatte behandlingen til næste budget?? Også Vedersø 
Klit presser på. Dem har vi en udmærket og ofte kommunikation med om forhold af fælles interesse. Selv 
om Vedersø Klit er i en anden kommune, kommer mange af os jo i Vedersø Klit.

Klitsyn
Afholdes hvert år. I år deltog min hustru på mine og VHGF’s vegne og trods tidligere afvisning af 
problematikken med adgang fra vejenes p-pladser til stranden, lykkedes det hende alligevel at opnå 
forståelse for emnet.  Enten rebstiger, som S&N ville etablere og vedligeholde eller en lempeligere nedgang 
mod nordvest til havet. Det sidste er blevet udført ved Gaffelbjergvejs forlængelse, hvor der jo er etableret 
P-plads helt ude i klitten på den tidligere Ralplads. Alligevel er der også lagt halm på stien vestover.
På kysten er bunkers i stort tal fjernet..

Kloakering.
Arbejdet pågår trods vores indsigelse. Nu er man næsten færdig med Kjærgaardvej. Ifølge dommeren er 
hensynet til kommunens planer større end hensynet til beboerne, så vores ønske om udsættelse blev afvist. 
Også af Landsretten, som uden begrundelse og ønsket mundtlig forelæggelse blot gav dommeren medhold. 
Mit indtryk er dog, at Vestforsyning er til at tale med om praktiske forhold?

Erling og jeg har haft utallige møder med en lille høringsgruppe og med advokat om vores retssag. Og 
utallige telefonsamtaler os imellem, næsten hver dag. Møde med Ulla Tørnæs som borgmesterkandidat. 
Rigtig mange har naturligvis ringet for at høre, hvorledes de skal stille sig med hensyn til tilslutning og 
betaling. Vi har undervejs søgt at informere via vores hjemmeside. Ikke detaljeret, men forhåbentlig 
tilstrækkeligt og forståeligt?

Miljøministeren har bebudet lovforslag, der økonomisk skal støtte ejere, der kommer i økonomisk klemme 
ved kloakering? Det gælder nok ikke for nogen af os?

For at hindre opsætning af el-skabe på område 1.1, har vi lige fra første orienteringsmøde gjort opmærksom 
på det uønskede heri. Mange mailudvekslinger og møder med VF herom. Ved formel skriftlig henvendelse i 
juni 13, fik vi efter at have rykket brev fra en advokat. Det tilbageviste vi. Flere mails. Ingen 
imødekommenhed. Besigtigelse ved udvalgsformanden var aftalt, men blev annulleret dagen før! Så sendte 
jeg klage til Natur & Miljøklagenævnet i oktober. Denne blev afvist i februar, da HK ”ikke havde besluttet 
noget om det”. Sagen genoptaget af NMKN, da HK jo havde stillet el-skabe op og derfor reelt havde truffet 
en beslutning. Klagen afvist 3/4 med begrundelsen, at der i vedtægterne specifikt kun nævnes forbud mod 
transformatorstationer.
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Imidlertid var HK’s oplysninger til NMKN dateret 13/3 og uden fremsendelse til os og derfor uden mulighed 
for os at kommentere HK’s fejlagtige oplysninger. Derfor fornyet klage 11/4 med flere billeder til 
klargørelse.
26/6 er klagen afvist, ”da der ikke er fremkommet nyt i sagen”!
Mere om kloakering senere.

Tak.
Især skal der lyde en tak til Erling for hans store arbejde for at få beslutningen om at kloakere Vester Husby 
erklæret ugyldig. Men også en tak til Mogens for at redde vores IT-system og sikre os alle mod angreb. Lars 
har en god kommunikation med HK om adresser og betalinger. Tak til hele bestyrelsen for loyalt og godt 
arbejde. 

Men især tak til alle medlemmerne, der har været flittige til at støtte bestyrelsen og foreningens indsats. Det 
være sig ved tilfældige møder, ved mails, ved telefonsamtaler og ved læserbreve. Ingen tvivl om at vi står 
stærkt med et godt sammenhold og vi har en placering i offentlighedens bevidsthed. Også ude i landet. Vi 
har fået mange henvendelser om alt muligt herude. Alle har været velkomne. Det er faktisk dejligt at tale 
med jer.

Tak for mange gode år i bestyrelsen. Det har været en fornøjelse alle årene. Men nu mener jeg, at tiden er 
kommet for mig til at overlade ansvaret til andre. Meget er anderledes nu end for 12 år siden, da jeg kom i 
bestyrelsen og jeg håber at beboernes bevidsthed om at værne om vores specielle naturområde og om ånden 
i vores vedtægter er blevet større og vil fortsætte. 

Juli 2014
Niels Sandgaard

                                                                                       


