
Beretning 2018 

 

Da jeg for et år siden overtog hvervet som formand for VHGF – tænkte jeg: Nu er kloaksagen overstået, nu 

er det på tide at vi som grundejere og flere af os som pensionister giver os tid til at nyde vort dejlige 

område med dens skønne dyre- og planteliv, på cykel eller gåben og alm. afslapning.  

Jeg brugte også lidt tid på at læse foreningens vedtægter og byplanvedtægterne og fandt ud af, at 

grundejerforeningen ikke havde påtaleret overhovedet. Det vil sige, at grundejerforeningen vigtigste 

opgave ville være at fungere som en serviceorganisation, hvor medlemmerne i en fælles interesse om, at 

området fungerer optimalt såvel for grundejerne som for turisterne – over en bred kam. For medlemmerne 

tæller jo en noget broget skare. Fra personer der bor fast i området hele året – over personer, der nok ejer 

deres hus, men lejer huset ud, så meget som muligt. Og så er der dem, der ikke lejer huset ud, men 

udelukkende benytter huset i ferier og andre fridage.  Hver gruppe har jo helt naturligt forskellige 

præferencer som udgangspunkt, og hver gruppe har forskellige behov, og forskellige interesser. Jeg ser det 

som bestyrelsens opgave, - ikke at forene de forskellige interesseområder. Det lader sig ikke gøre, men i det 

omfang, der er behov for det, hjælpe og vejlede hvert enkelt medlem i retning af at arbejde i fælles 

interesse på en måde, der er til at leve med.  

Vi har modtaget en hel del henvendelser om veje og stier og hvordan man skal håndtere og vedligeholde 

dem. Nu har vi hørt Lena Husted fortælle hvad man fra kommunen har som min. Krav til kvalitet og bredde. 

Vi tænkte nemlig man lige så godt kunne spørge vejmyndigheden, da det jo er dem, der udstikker 

rammerne for vejenes tilstand. Og det er også dem der kommer ud træffer en kendelse i form af f.eks. 

vejsyn. 

Kort efter min tiltræden som formand tog jeg som en af mine første handlinger en tur ind på forvaltningen i 

Holstebro kommune og præsenterede mig som den nye formand for VHGF. Jeg fandt det påkrævet at vi fra 

foreningen fik sendt et signal til kommunen om, at nu var kloaksagen ovre. Vi forstår ikke dommen gik os 

imod. Og det er vi både trætte af og ærgerlige over. Men vi respekterer Landsrettens afgørelse, Og tager 

den til efter retning. Vi ønsker nu at se fremad og tilbyder gerne et samarbejde med kommunen, som kan 

være til fordel for begge parter.   

Lugtgener  

Kloaksagen er overstået! – ja, - En sag der har trukket tænder ud af foreningen – både økonomisk og 

ressourcemæssig hos bestyrelsen og ikke mindst hos formanden Erling Videbæk. Men grundejerforeningen 

fik dog et lille medhold: pumpestationerne skal ikke lugte af kloak. Men det gjorde nogle af dem. Men det 

var som om ingen rigtig ville tro på os! Nu havde man postet millioner af kroner i jorden her i Vester Husby, 

og så skulle vi ikke komme rendende med klager over det fine arbejde man havde gjort. I bestyrelsen satte 

vi os for at spørge medlemmerne, om de fortsat oplevede kloaklugte når de bevægede sig rundt i området. 

Vi spurgte: hvilken brønd eller pumpestation lugtede man kloaklugt fra, hvilken dato og hvilket klokkeslæt – 

og i nogle tilfælde også vindretning. Svarene kunne man sende til mig. Og jeg modtog over en periode på ca 

3 uger ikke mindre end 54 notationer, der langt overvejende pegede på de store pumpestationer på 

hjørnet af Bækbyvej/Gaffelbjergvej, Bækbyvej/Kjærgaardvej men også en del fra pumpestationerne 

længere mod øst ud for Bækbyvej 41. Alle notationerne blev samlet i et skema, som blev sendt til videre 

behandling på Vestforsyning, med ønsket om et møde om sagen. Dette møde fandt sted 12/10 hos 

Vestforsyning i Holstebro, hvor man virkelig – oplevede jeg – tog problemet alvorlig. Nu havde man noget 

konkret at forholde sig til. Ikke blot en stribe klager fra en enkelt person, men direkte registreringer om 



lugte fra mere end 20 forskellige personer, og flere af dem på de samme pumpestationer. Det gik mellem 1 

og 2 uger fra jeg afleverede materialet til vi afholdt vores møde. Men i løbet af den tid var man langt henne 

i forsøget på at løse problemet. Og det er min oplevelse, at man faktisk er godt på vej i retning af at få bugt 

med problemet. Jeg har også talt med enkelte medlemmer om problemet, hvor størsteparten kunne 

berette om mindre problemer end før, eller slet ikke. Men da var det jo efterår. Og der er ikke det samme 

pres på husene som der er om sommeren. Derfor var det så lidt træls igen at opleve kloaklugte her i 

sommervarmen. Måske ikke så omfattende som sidste år, men alligevel. Men vi husker jo stadig ordene fra 

Vestforsynig, som faldt i retten: Der skal ikke lugte af kloak fra pumpestationerne. En af foreningens 

medlemmer har de seneste dage i utvetydige vendinger tilkendegivet sine holdninger overfor 

Vestforsyning, der da også har svaret tilbage – og forsvaret anlægget og de aktiviteter man har iværksat for  

at løse problemet. I skrivende stund er problemet ikke tilendebragt. Jeg må jo så bare konstatere, at det 

sidste punktum i den sag endnu ikke er sat! 

Fiber 

Og så har vi jo fået gravet fiberkabler ned i jorden. RAH-Fiber sendte os et tilbud gående ud på, at man ville 

lægge fiberkabler i området, hvis mindst 40% af grundejerne accepterede. Det var det 5. forsøg fra såvel 

kommunen som forskellige firmaer – men helt klart også det billigste. En kampagne gik i gang – også stærkt 

drevet af udlejningsbureauerne, der selvfølgelig var meget interesseret i at få udlejningshusene med på 

vognen. I grundejerforeningen var vi også meget interesseret i at få fibernet til området ud fra en 

formodning om, at fibernet i de enkelte huse og området i det hele taget vil være attraktivt for alle. 

Brandfare  

Lige nu er det knastørt i området! Vi må have kommunen til at opsætte nogle advarselsskilte med 

brandforbud op ved alle indfaldsveje og nogle stede også rundt i området. Og kunne man så finde et skilt, 

der kunne anvendes både nu og til nytår med forbud mod affyring af raketter, ville det være helt fint. Jeg 

mener at kunne huske grundejerforeningen for nogle år siden opsatte forbudsskilte mod affyring af 

nytårsskyts, men disse skilte er stille og roligt blevet fjernet. Om det er souvenir samlere, der har fjernet 

skiltene eller det er vejmyndighederne er mig uklar. Jeg ved fra anden side, at kommunen ikke accepterer 

uautoriserede skilte langs vejene i kommunelen. 

Ny cykelsti 

Til orientering kan jeg oplyse forsamlingen om, at en gruppe privat personer forsøger at skaffe midler til en 

cykelsti fra Vedersø Klit til Houvig. Hvis projektet en dag lykkes, betyder det, at man så kan cykle på 

cykelstier eller mindre befærdede veje hele vejen fra Vadehavet til Thorsminde, vel at mærke efter at den 

projekterede cykelsti fra Husby til Bjerghuse bliver anlagt. En af de såkaldte mindre befærdede veje bliver 

så Bækbyvej her i Husby. Det ville være en rigtig fin ide at få reduceret antallet af biler på denne vej. Men vi 

får se, hvad og hvornår der sker noget. 

Ny lokalplan 

Og så er vi nået til et punkt, hvor det er vigtigt, vi holder tungen lige i munden. Vi har læst om to ideer i 

pressen. Begge ideer fremsat af Holstebro kommune og begge gældende for Vester Husby. Men jeg må 

pointere, at begge ideer befinder sig fortsat på tegnebrættet, og der er ikke udarbejdet nogen forslag 

endnu. Vi er ikke informeret direkte fra kommunen, men er kommet i besiddelse af informationen gennem 

pressen og gennem kommunens hjemmeside, og ikke mindst gennem henvendelser fra en hel del 

medlemmer. Tak for det. 



De to oplæg drejer sig om  

1. revidering af gældende byplanvedtægter 

2. forslag til udstykning af nye sommerhusområder i Vester Husby 

 

 Revidering af gældende byplanvedtægter.      Bilag 1 – referat fra mødet i Teknisk Udvalg den 22/5 

2018 

 

 Objektivt må vi indrømme, at byplanvedtægterne trænger til at blive nyformuleret. Selv sproget i 

bibelen bliver nyformuleret med mellemrum. Og ved at skrive byplanvedtægterne i et nutidigt 

sprog behøver man jo ikke at ændre på indholdet i vedtægterne. Men det bliver nu noget af en 

udfordring. Jeg ved ikke andet i sagen, end hvad der står i referatet fra TU. Og nu må vi se, hvad 

man fra kommunens side har tænkt sig. Det kommer først frem efter budgetseminaret den 23 – 24 

august.  

 

Det som er vigtigt for mig er, at indholdet i videst muligt omfang bevares, som vi kender det. Det er 

nemlig det, der sikrer vores område fortsat kan bevares i den ånd, der var tænkt fra starten i 1964. 

 

Men vi må jo også indrømme, at der hele tiden sker en kontinuerlig udvikling i samfundet omkring 

os. Vi har fået flere tekniske hjælpemidler og installationer. Vi har også fået mere ferie og tid til at 

opholde os i vore sommer- og fritidshuse. Og mange turister kommer til egnen som sommerhus 

lejere. Det giver i sig selv en høj belægningsgrad - og husene bliver brugt mere nu end førhen. Og 

hvad de færreste nok tænker på, så er der i området – vest for Klitvejen – syd for skovgrænsen, - 

nord for campingpladsen - ikke mindre end 82 personer, der har fast bopæl hele året. Når man i 

dag bygger hus – eller renoverer et ældre hus – er det et must at loft og vægge isoleres – uanset 

om det er til heltids- eller fritidsbrug. Og det reducerer jo den plads, der bliver tilbage til beboelse. 

Derfor er der jo god mening i, at Teknik og Miljø tager spørgsmålet om husenes max bredde op til 

overvejelse. 

  

Og hvor gerne vi end vil, kommer vi ikke udenom at diskutere skure og udhuse igen. Jeg ved godt 

bestyrelsen for grundejerforeningen for 2 år siden nedsatte et såkaldt skurudvalg, der til sidste års 

generalforsamling skulle møde med et forslag til, hvordan man kunne komme dette problem til livs. 

Det forslag udvalget mødte op med blev ikke vedtaget på generalforsamlingen. Og hvis 

generalforsamlingen her havde sagt ja til udvalgets forslag, så kunne man derefter ikke umiddelbar 

gå ud fra, man kunne få tilladelse til at opføre et skur eller udhus på sin grund. Ganske enkelt fordi, 

kommunen ikke kan give tilladelse til andre typer af skure eller udhuse end hvad der er beskrevet i 

byplanvedtægterne. Så skulle man ændre i byplanvedtægterne, og et var man ikke helt klar til på 

dette tidspunkt. Måske er der noget, der hedder dispensation, men det er en farlig vej at bevæge 

sig ind på. For så vil man jo straks kunne opleve at naboen får lov til noget, man ikke selv kan få lov 

til. Hvorfor generalforsamlingen sagde nej tak til forslaget tror har flere årsager. En af dem kunne 

være, at med byplanvedtægten i hånden, ved vi hvad man har. –    - Tror man da!  Og så lukker man 

ellers bare øjnene. Men fakta er jo, at der står ganske mange ulovligt opførte skure i området, og 

det kan man da vist kalde noget i retning af Klondike. Og det var jo lige det, man ville forhindre med 

byplanvedtægterne. Så kan vi jo pukke lidt på kommunen om, at de ikke lever op til deres 



tilsynspligt ved at få de skure eller udhuse fjernet, men det har vi jo i foreningen indtil videre ikke 

fået noget ud af.  

 

Jeg tror, - og det er ikke noget, vi har drøftet i bestyrelsen – men min helt personlige overbevisning 

– at når den nye lokalplan skal skrives, vil der blive åbnet op for at skure / udhuse kan opføres i træ 

og med f.eks. tag af strå eller pap. Og det kan jeg personligt godt gå ind for under visse betingelser: 

  

Men her vil jeg gerne komme med et eksempel fra lokalområdet. Da Husby Sogneforening ønskede 

at etablere et madpakkehus i tilknytning til den nye legeplads ved Koglehuset, spurgte man 

Naturstyrelsen om tilladelse til opførelse og placering. Disse tilladelser fik man stort set med det 

samme på betingelse af: at madpakkehuset blev opført efter en af de to medsendte tegninger fra 

Naturstyrelsen. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at tegningerne var næsten ens. 

Sogneforeningen kunne vælge et hus på ca. 4 m i længden eller et andet hus på ca. 6 m i længden. 

Og farven skulle være sort. Tag selv forbi og jer jeres eget indtryk af huset. 

 

Nogle konkrete krav til udformning, placering og farve af skur eller udhus kunne jeg godt se for mig 

som mulighed fremover. Men det både må og bør følges op af et tilsyn fra kommunen med, at de 

skure og udhuse, der ikke lever op til disse ændrede muligheder bliver fjernet.  

 

Hvad der ikke er forbudt ifølge byplanvedtægterne er tilladt. Sådan administreres 

byplanvedtægterne. Skure der opføres efter andre tegninger end nævnt i vedtægterne er ikke 

tilladt. Anderledes er det med paraboler og solcelleanlæg. Disse installationer er ikke forbudte 

ifølge byplanvedtægterne. Så derfor er de tilladt! Det kan godt være nogen ikke synes disse 

installationer er kønne, og måske er deres placering også træls. Derfor kan det jo give god mening 

at nye byplanvedtægter tager højde for disse installationer. Evt. ved plantning af et lavtvoksende 

levende hegn. Og hvis man kunne komme i tanker om flere ikke nævnte nytiltag – hører jeg gerne. 

 

2) Forslag om nye sommerhusområder i Vester Husby 

 

Det åbne land  

Når det gælder vores natur og miljø, skal vi sørge for, at der er balance mellem benyttelse og 

beskyttelse. Vores langsigtede mål er at skabe plads til endnu mere natur og et endnu bedre miljø. 

Citatet er hentet direkte ud af HK Kommuneplan 2017 – 2029, som blev behandlet på byrådsmødet 

den 15/5 2018. Og en sådan udtalelse lyder jo rigtig fin i en kommuneplan – eller for den sags skyld 

i opgave på Handelsskolen. 

 

Og jeg håber ikke, det er et udtryk for, man har mistet balancen, når man den 27/6 2018 kan læse i 

referatet fra økonomiudvalgets møde, hvor man har behandlet en ansøgning fra en lokal 

landmand, der ejer 10,9 ha landbrugsjord i Græm Kær området – hvor han søger om at få lov til at 

udstykke sit areal til sommerhusgrunde. Det kunne give ca. 20 sommerhuse, hver med en grund på 

ca. 5000 kvm. – lige op ad klitterne og tæt på havet og det ville jo være dejligt for den landmand, 

hvis han kunne få kommunen med på den ide! 



Men så sker der et eller andet!!   Skal man til at udstykke 10 ha, kan man lige så godt udstykke alle 

ca 40 ha. Så kunne man udstykke 80 grunde; og det lyder jo unægtelig forjættende i en 

økonomimands øre! 

 

Vi har ikke drøftet denne sag i bestyrelsen al den stund, vi har manglet materiale og tid. Men jeg 

har som formand valgt at se meget alvorligt på denne sag. Selv samme instans, som med gældende 

byplanvedtægter i hånden har vogtet og skal vogte og værne om vort unikke område, nu med den 

anden hånd fremviser nogle tanker om at placere et større eller mindre antal huse i hjertet af den 

natur, som byplanvedtægterne var skabt for at bevare. Derved bliver denne sag ikke kun et 

problem for de lodsejere, der bor nærmest det åbne land, og som nu kan se frem til at miste deres 

udsigt ud over klitterne. I byplanvedtægterne fra 1964 blev området udlagt og tinglyst som et frit 

og åbent område i sommerhusområde. Og det er så det, der nu skabes usikkerhed om, om vi får lov 

at bevare.  

 

Kære forsamling, 

Jeg har forsøgt at holde mig til fakta hele vejen – om end det var lige ved skride for mig her til sidst. 

I må stille alle de spørgsmål I gerne vil, men vær forberedt på, at jeg ikke kan svare på dem. Sagen 

er så ny at vi ikke har – og ikke har kunnet komme i besiddelse af konkret viden endnu. Men jeg 

glæder mig over, at kommunen trods alt har signaleret, at man gerne vil tale med 

grundejerforeningens bestyrelse om de påtænkte ændringer. Og sagen er endnu kun et oplæg i 

form af en skitse.  

 

Vi er i bestyrelsen indstillet på, at medvirke til en løsning, som tilgodeser både sommerhusejerne, 

landmændene, naturen og kommunen. 

 

Det, som ved første øjekast kunne ligne et frontalangreb på både naturen og vores interesser som 

sommerhusejere i Vester Husby, kan måske bruges som løftestang for en spændende omdannelse 

af de nuværende landbrugsarealer til glæde for både os, de fastboende, turister og de nuværende 

ejere af landbrugsjorden.  

 

Vi har nedsat en lille arbejdsgruppe *) af medlemmer, der kan støtte bestyrelsen i arbejdet med at 

få sagen drejet derhen.  

 

Vi arbejder i øjeblikket på et notat, der kan give det siddende byråd indsigt i de ganske særlige 

forhold og hensyn, som ligger til grund for de gældende byplanmæssige bestemmelser i Vester 

Husby. Det er jo langt fra givet, at politikerne eller for den sags skyld andre kender den fantastiske 

historie om et helt enestående stykke planlægningsarbejde under en fremsynet borgmester i en 

lille vestjysk sognekommune helt tilbage i begyndelsen af 1960’erne.  

 

Vi ved, at også denne sag vil blive drøftet på byrådets budgetseminar den 23. og 24. august, og vi 

planlægger senest en uge før dette seminar at fremsende notatet om forhistorien til alle byrådets 

medlemmer. Samtidig bliver det offentliggjort på vores hjemmeside.   

 

Vi vil også i nær fremtid søge at få et møde i stand med borgmesteren og relevante embedsmænd 

om sagen. 



Vi håber, at forsamlingen vil bakke bestyrelsen op i dens bestræbelser for at finde en løsning, der 

samlet set giver den bedst mulige løsning for alle de mange parter, der har interesser i udviklingen 

af Vester Husby i almindelighed og Græm Kær i særdeleshed. Og følg så med på hjemmesiden, hvor 

vi vil informere om væsentlige nyheder hen ad vejen. 

 

Afslutning:  

Som afslutning på denne beretning vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger, suppleanter, 

vejformænd og de frivillige medlemmer, der er rede til at hjælpe til ved de påkrævede opgaver, der 

opstår.    

Næste års generalforsamling afholdes lørdag d. 27. juli 2019. 


