Lyngvejens Grundejerforening
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening
Lørdag, den 23. april 2016 kl. 1000 på Holmsland Idræts- og Kulturcenter,
Bandsbyvej 2, Kloster
Dagsorden:
0
Foreningen er vært ved morgenmad for medlemmerne fra kl. 0930.
Selve generalforsamlingen starter kl. 1000
1

Valg af dirigent

2

Formandens beretning om foreningens virksomhed i 2015

3

Aflæggelse af revideret regnskab for 2015, samt budgetforslag for 2016

4

Fastsættelse af kontingent for 2017
a. Foreningen
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastsættes til 175,- kr. pr. medlem (uændret).
b. Vejlaug
Bestyrelsen indstiller, at vejbidraget fastsættes til 650 kr. pr. grundejer (uændret).
c. Dræningslaug
Bestyrelsen indstiller, at dræningsbidraget fastsættes til 100 kr. pr. tilslutningspligtig
grundejer (uændret).

5

Valg af medlemmer til bestyrelsen gældende for to år
På valg er Gunnar Pedersen og Teddy Pedersen – begge modtager genvalg.

6

Valg af revisor for to år
Revisorer er Leo Sørensen og Per Grosbøl. På valg er Per Grosbøl, der modtager
genvalg.

7

Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Esther & Kristen K. Thomsen, Lyngvejen 90, ønsker følgende emner drøftet:
Status quo på havvindmøllerne.
Kystsikring eller rettere sagt mangel på samme. Hvad gør vi?

8

Eventuelt

Endelig dagsorden inkl. evt. indkomne forslag vil fra 20. april 2016 kunne ses på foreningens
hjemmeside, www.lyngvejene.dk.
Holstebro, den 15. april 2016
Med venlig hilsen
Lars Fløe Nielsen
formand
Referat
Referat af generalforsamlingen med formandens beretning, regnskab og budget og evt. andre bilag
vil blive lagt på vores hjemmeside, www.lyngvejene.dk. Grundejere, der ønsker et referat tilsendt
bedes rette henvendelse til kassereren, Poula Sørensen, Færøvej 4, 6950 Ringkøbing, 4126 4992,
poulasoerensen@live.dk.
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Lyngvejens Grundejerforening
23. marts 2016
Aktiviteter og informationer
‘Store Oprydningsdag’, lørdag, den 23. april 2016 kl. 1330 på Lyngsletten 4 (hos Lars).
Efter formiddagens generalforsamling er det på tide at komme ud og nyde det (forhåbentlige!) gode
vejr. Kom og vær med til at gøre området lidt kønnere og nyd samværet med dine naboer.
Bestyrelsen sørger for affaldssække, ”pensioniststokke” og bortskaffelse af affald. Efter et par
timers aktivitet slutter vi samværet af hos Lars med kaffe og kage samt øl/vand,
Mød op - gør lidt gavn for fællesskabet og få samtidig en hyggelig eftermiddag i godt selskab.
Medbring havehandsker og – som sædvanligt - godt humør.
Kontingent
Kontingent for 2016 udgør 175 kr., der bedes indbetalt på foreningens konto 7670-1835045 senest
29. april. Husk at oplyse sommerhusadresse ved indbetaling.
Opstilling af container
Foreningen sørger igen for at opstille en container til grene og grønt affald. Containeren opstilles
ved Lyngvejen 88 i perioden 18. april – 20. maj.
E-mail adresser
For at forbedre information og kommunikation med medlemmerne samt reducere udgiften til porto
ønsker foreningen i størst mulig udstrækning at kommunikere via e-mail. Tilmeld din e-mailadresse
til Lars på anne.lars@mail.dk med angivelse af navn og sommerhusadresse.
Grundejere, der ikke tilmelder sig, vil fortsat modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamling med
posten.
Plantedag
Foreningen planlægger at afvikle en plantedag, lørdag, d. 17. september. Mødetid og -sted: Kl.
1000 på Lyngvejen 104 (hos Teddy) – medbring handsker og spade. På denne dag vil klitfoged
Erling Christensen instruere os i plantning af hjælme. Det er hensigten at beplante nedgang C80 og
C81 for at mindske sandflugt og erosion.
Klitfogeden vil gerne have et par frivillige til at hjælpe med at grave hjelme op nogle dage før, så de
er parate til plantedagen. Frivillige bedes tilmelde sig til Else på e-mail:
elsekretzschmar@dadlnet.dk. eller T: 2890 5122.
Evt. ændringer vedr. tid og sted vil blive lagt på hjemmesiden i passende tid før arrangementet, så
tjek www.lyngvejene.dk.
Vintereftersyn 2016 - 17
Eftersynet koster 300 kr. og udføres fra 1. november 2016 – 1. april 2017. Eftersynet udføres af
Gunnar Pedersen, Lyngsletten 38, og tilmelding sker ved at indbetale 300 kr. på konto 2570-7559
364 600. Gunnar Pedersen kan kontaktes på T: 4062 7839, e-mail: gunnar@lyngsletten.dk.
Gunnar oplyser om tilsynet:
Tilsyn med et fritidshus i vintersæsonen fra 1. november til 1. april er et tilbud til foreningens
medlemmer og indebærer et tilsyn af huset hver anden uge. Tilsynet omfatter et overordnet check
af huset for synlige skader, herunder bl.a. at vinduer og døre er lukkede/aflåste, at der ikke er tegn
på indbrud eller hærværk, at der ikke brænder lys ude eller inde og, såfremt det kan afprøves, at
der ikke er vand på udvendige vandhaner. Har der været storm/uvejr over klitten checkes lige en
extra gang. Såfremt jeg har din/jeres mail-adresse, sender jeg efter hvert tilsyn en mail med en
melding om, hvorvidt alt er i orden eller om der er bemærkninger. Tilsynet kan ikke nødvendigvis
forebygge indbrud, uheld eller skader, men er et opsyn med huset på ejerens vegne og kan måske
være attraktivt, hvis man bor længere væk eller måske ikke påregner at komme i fritidshuset i
vinterperioden. Uden mail-adresse får man telefonisk henvendelse, men kun såfremt der er
bemærkninger.
Lyngvejens Grundejerforening, Hornshøjparken 223, 7500 Holstebro
3025 9243 - anne.lars@mail.dk - www.lyngvejene.dk

Lyngvejens Grundejerforening
Beretning for 2015
Så er vi igen samlet i rammen af Lyngvejens Grundejerforening, og jeg vil i det følgende fortælle jer om de aktivi‐
teter, der har præget året 2015.
Den sag, der uden sammenligning har fyldt mest, er de kystnære havmøller. I forbindelse med Energiaftalen fra
marts 2012 blev det vedtaget at udpege områder til opstilling af såkaldte kystnære havmøller. Målet var, at der
inden udgangen af 2020 skal opstilles 350 MW kystnære havvindmøller. Efter en screening, hvor man så bort fra
områder med lokal modstand, blev 6 områder udvalgt, herunder Vesterhav Syd. Det er området ud for Holms‐
land Klit mellem Hvide Sande og Søndervig. Denne vindmøllepark skal kunne huse en kapacitet på op til 200 MW,
hvis den etableres, og anlægget vil bestå af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den
producerede strøm til land. Mølletypen kan være fra 3 til 10MW pr. mølle med en højde på hhv. 123 meter og
220 meter.
Lyngvejens Grundejerforening har via Sammenslutningen indsendt et høringssvar i den første offentlighedsfase,
hvori der argumenteres for en placering af møllerne så langt til havs som muligt. Vores holdning har været, at vi
accepterer møllerne, men de skal længere ud på havet. I forbindelse med anden offentlighedsfase indsendte
foreningen i juni 2015 et selvstændigt høringssvar, hvori vi opponerede mod den planlagte ilandføring af søkablet
gennem Tyvmose, nærmere bestemt området mellem Lyngdraget og skoven.
Bestyrelsen har i behandlingen af denne følsomme sag været meget bevidst om, at vores høringssvar skal rumme
de modsat rettede holdninger, der er blandt foreningens medlemmer. Blot fordi vi ejer et sommerhus er vi jo
ikke nødvendigvis en homogen gruppe med fælles holdninger og interesser! Bestyrelsen har tilstræbt at frem‐
komme med sobre, konstruktive og velargumenterede indsigelser. Dette til trods er der måske møllemodstande‐
re, der synes, at vi har været for tilbageholdne i processen, mens fortalerne for møllerne kan have den modsatte
holdning. Vi kan således konstatere, at ét medlem har meldt sig ud af foreningen i protest mod vores indsigelse
mod møllerne.
Hvis man som grundejer ønsker en stærkere markering af modstand eller tilslutning til mølleprojektet, så må
bestyrelsen henvise grundejerne til på individuel basis at tilslutte sig de interesseorganisationer, der står for disse
synspunkter. Modstanderside er repræsenteret af foreningen ”STOP Vesterhav Syd”, mens tilhængerne af møl‐
lerne bl.a. udgøres af erhvervsorganisationer og de partiforeninger, der står bag det kommunalpolitiske flertal i
Ringkøbing‐Skjern kommune.
Status i sagen er, at den udbudsrunde, der skulle være afsluttet med udgangen af marts, nu er udskudt anden
gang – denne gang til september. Årsagen til udskydelsen er officielt et ønske om at give budgivere længere tid,
da det samlede grundlag for de kystnære vindmøller er ændret. Der er nemlig kun 5 områder tilbage nu, da om‐
rådet ved Sejerø er trukket ud. Årsagen er tvivl om hvorvidt en møllepark i Kattegat ville skade sortænderne i
området! Med udskydelsen kan man håbe, at den store folkelige modstand får politikerne til at revurderede hele
projektet og måske overveje at udbygge Horns Rev yderligere. Det kunne være en rigtig god løsning set herfra!
Så meget om vindmøllerne og videre til et andet sprængfyldt emne: kystsikring! I vores område varetages kystsik‐
ringen af Kystdirektoratet, der har ansvaret for strækningen fra Nymindegab til Lodbjerg fyr i Thy. Der er indgået
en 4‐årig aftale mellem Kystdirektoratet og de 4 vestkystkommuner om omfang og økonomi for vedligehold af
denne strækning, som i alt væsentligt er baseret på sandfodring. Dette til trods, så nærer mange grundejere en
bekymring for den hastighed, hvormed kysten nedbrydes. Vi har i det forløbne år fulgt dramaet i Nordjylland,
som kulminerede med voldsomme billeder af nedstyrtede sommerhuse. Myndighedernes udgangspunkt er en
accept af en kontinuerlig og kontrolleret tilbagerykning af kysten, så længe baglandet og infrastrukturen ikke er
truet. Bemærk, at sommerhuse ikke anses for hverken bagland eller infrastruktur. Hvor Kystdirektoratet tidligere
regnede med en nedbrydning på et par meter om året i gennemsnit, så skilter man nu i Søndervig med en årlig
nedbrydning på op til 4 meter. Der er flere eksempler på, at den faktiske nedbrydning er endnu større. På denne
baggrund er der mange, der har den opfattelse, at kystsikringen er utilstrækkelig og som efterlyser nye initiativer,
herunder nye metoder til kystsikring. Foreningen er af den opfattelse, at der er brug for en fordomsfri tilgang til
nye kystsikringsinitiativer, men vi må samtidigt erkende, at denne vej ikke er farbar, så længe statens myndighed
på området – Kystdirektoratet – fortsat har politikernes opbakning til deres noget ensidige brug af sandfodring,
som kystsikringsmetoden.
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Lyngvejens Grundejerforening
Og så til vores umiddelbare nærområde: Vore veje har som altid krævet en vis opmærksomhed i 2015. På asfalt‐
vejene har vi fået lavet nogle større reparationer på Lyngsletten og Lyngdraget. Forløbet var langt og trangt, men
det lykkedes til sidst! Vi fik også høvlet rabatterne af, så vandet bedre kunne løbe fra vejene, og det var nok no‐
get af det bedste, vi fik lavet! Grusvejene blev høvlet af og fyldt efter, og vi fik foretaget støvdæmpning. Det er
forholdsvis bekosteligt, men jeg er sikker på, at de tilstødende grundejere sætter stor pris på det.
Jeg har i de foregående år talt om behovet for at beskære træer og buske ud mod vejene, så de er fremkommeli‐
ge. Behovet blev ikke mindre i 2015, så bestyrelsen besluttede at få en entreprenør til at beskære træer langs
Lyngvejen og Lyngsletten. Inden vi skred til værks skrev vi dog til de berørte grundejere, som dermed fik mulig‐
heden for selv at stå for beskæringen. Vores forudgående henvendelse er måske årsag til, at vi ikke har fået flere
reaktioner, for jeg skal være den første til at indrømme, at kønt – det er det ikke! Vi håber og tror dog, at beskæ‐
ringen vil være mindre synlig efter én eller to vækstsæsoner.
Vores drænnet fungerer stadig upåklageligt, og vi kan i al væsentligt nøjes med ét årligt tilsyn. Skulle der opstå
behov for reparationer kan vi glæde os over, at dræningskassen er velkonsolideret, så det går nok.
Bestyrelsen har i løbet af 2015 afholdt 2 aktiviteter for medlemmerne, nemlig Generalforsamling 1. maj 2015 og
”Store Oprydningsdag” dagen efter. Vi kunne atter glæde os over stor deltagelse, nemlig henholdsvis 46 og 25
deltagere. Vi havde 2 rigtig gode dage, som kulminerede med hyggeligt samvær på min terrasse efter oprydnin‐
gen. Et dejligt samvær, hvor man fik genopfrisket gamle dage og flere tilfælde fandt frem til en fælles fortid.
Vi har i løbet af 2015 afholdt 2 bestyrelsesmøder i hhv. marts og oktober. Derud over deltog Gunnar Pedersen og
jeg i Sammenslutningens årsmøde i august, og så har vejsjakket – det er også Gunnar og jeg – været aktiveret et
antal gange til mindre reparationer i området.
Aktiviteter i 2016
Som vi har skrevet i indkaldelsen til denne generalforsamling, så agter vi i fremtiden at benytte e‐mail i vores
korrespondance med medlemmerne i det omfang det er muligt. Fordelene er åbenlyse: hurtigere og lettere kon‐
takt, og så sparer vi 10 kr. i porto pr. kontakt. E‐mail giver os samtidigt mulighed for at formidle information mere
end én gang om året. Vi har hidtil følt os bundet af vedtægterne, der foreskriver ”skriftlig meddelelse” ved ind‐
kaldelse til generalforsamling. Bestyrelsen har dog vurderet, at anvendelse af e‐mail også er en skriftlig meddelel‐
se, så vi ser ikke noget behov for en vedtægtsændring for at kunne overgå til at anvende e‐mail. I skrivende stund
har vi allerede modtaget ca. 75 e‐mail adresser – tak for det, men vi vil gerne have flere med på vognen, så til‐
meld jeres e‐mail som anført i indkaldelsen.
Som noget nyt har vi i år droppet girokortene til kontingentopkrævning. Vi har i stedet bedt jer overføre de 175
kr. til foreningens bankkonto, som anført i indkaldelsen. Vi har fastsat en betalingsfrist til 29. april, hvorefter
eventuelle skyldnere vil blive kontaktet af Poula. Bemærk, at vej‐ og dræningsbidrag fortsat opkræves af kommu‐
nen sammen med ejendomsskatten.
Der er som sædvanligt opsat en container til grønt affald ved grusbunken ved Lyngvejen 88. I år er den bestilt i
perioden 18. april – 20. maj. Det nye er, at kommunen ikke længere vil stå for denne serviceydelse, så foreningen
skal selv betale. Jeg tror, det var den sidste kommunale serviceydelse til sommerhusfolket, der dermed for‐
svandt!
Som I forhåbentligt har bemærket, så har vi i år besluttet at henlægge Generalforsamlingen og oprydningen til én
og samme dag, så vi kun lægger beslag på jer én dag. Ser vi på tilslutningen til de to aktiviteter over de senere år,
så kan man godt få den tanke, at det hjælper at lokke med kaffe og kage, så det vil vi prøve! Bestyrelsen håber
derfor at gense rigtig mange af jer i eftermiddag., hvor vi vil sørge for noget kaffe og kage efter oprydningen.
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Som et nyt initiativ har vi programlagt en plantedag til lørdag, d. 17. september. Efter sommerens slid på klitterne
er der helt sikkert behov for at efterplante hjælme på de sandflader, der er blevet blotlagt af slid eller sandflugt.
Vi har allieret os med klitfogeden, som vil instruere os inden vi slippes løs.
Og så til en rigtig god nyhed: efter et noget langt tilløb blev cykel‐ og gangstien over Bagges dæmning i norden‐
den af fjorden indviet 26. marts i år. Det vil helt sikkert blive et stort aktiv for området, at man nu kan få en na‐
turnær genvej til Ringkøbing uden at skulle runde Søndervig. Jeg glæder mig personligt til min første tur over
dæmningen.
Med disse ord vil jeg slutte min beretning for året 2015. Jeg vil benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for
både samarbejde og behageligt samvær i det forløbne år. Jeg ønsker alle grundejere en rigtig god sommer i vores
dejlige område!
P.b.v.
Lars Fløe Nielsen
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Lyngvejens Grundejerforening
Referat af ordinær generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening
Lørdag, den 23. april 2016 kl. 1000 på Holmsland Idræts- og Kulturcenter,
Bandsbyvej 2, Kloster
Dagsorden:
Mødet var som noget nyt henlagt til om formiddagen og blev indledt med morgenmad.
Der var 51 fremmødte incl. bestyrelsen – ny rekorddeltagelse!
1

2

3
4

Valg af dirigent
Der var ingen kandidater til dirigentposten fra forsamlingen, hvorfor Gunnar Pedersen
(bestyrelsesmedlem) påtog sig hvervet.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
Formandens beretning om foreningens virksomhed i 2015
Formanden aflagde beretningen (vedhæftet).
Et medlem bemærkede, at det første sving på Lyngvejen (nærmest Kystvejen) er et
ganske farligt sted.
Beretningen blev taget til efterretning.
Aflæggelse af revideret regnskab for 2015, samt budgetforslag for 2016
Der var ingen bemærkninger til hverken regnskab for 2015 eller budgettet for 2016.
Fastsættelse af kontingent for 2017
a. Foreningen
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastsættes til 175,- kr. pr. medlem (uændret).
Kontingentet blev fastsat til 175 kroner.
b. Vejlaug
Bestyrelsen indstiller, at vejbidraget fastsættes til 650 kr. pr. grundejer (uændret).
Vejbidraget blev fastsat til 650 kroner pr. grundejer

5

6

7

c. Dræningslaug
Bestyrelsen indstiller, at dræningsbidraget fastsættes til 100 kr. pr. tilslutningspligtig
grundejer (uændret).
Dræningsbidraget blev fastsat til 100 kroner pr. tilslutningspligtig grundejer.
Valg af medlemmer til bestyrelsen gældende for to år
På valg er Gunnar Pedersen og Teddy Pedersen – begge modtager genvalg.
Begge genvalgt uden modkandidater. Formanden benyttede lejligheden for at overrække en lille gave til Gunnar Pedersen i anledning af dennes 10 års jubilæum i
bestyrelsen.
Valg af revisor for to år
Revisorer er Leo Sørensen og Per Grosbøl. På valg er Per Grosbøl, der modtager
genvalg.
Per Grosbøl valgt uden modkandidat.
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Ester & Kristen K. Thomsen, Lyngvejen 90, ønsker følgende emner drøftet:
Status quo på havvindmøllerne.
Kystsikring eller rettere sagt mangel på samme. Hvad gør vi?
Havvindmøllerne:
Formanden redegjorde grundigt for foreningens holdninger og de initiativer, der var
taget, i forbindelse med høringsrunderne.
Medlem af ”Stop Vesterhav Syd”, Lars Schwartz Hansen, redegjorde for denne
forenings initiativer og kunne fortælle, at der pt. er forskellige holdninger og
synspunkter, som offentligt vil blive drøftet videre i den kommende tid af såvel de
forskellige interessegrupper og det politiske system.
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(fortsat)

Kystsikring:
Der blev på generalforsamlingen givet udtryk for stor bekymring for kystens manglende
evne til at modstå havets fortsatte udfordringer.
Mange synspunkter og forslag blev fremført. Der er åbenbart mange perspektiver på,
hvad der kan gøres og hvordan det kan gøres.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal forsøge at afdække området og evt. pege
på tiltag, der kan ændre den tiltagende erosion af kysten.
Arbejdsgruppen, der refererer til Lyngvejens Grundejerforening, består af:
Lars Schwartz Hansen, Lyngdraget 48
Frank Jakobsen, Lyngsletten 10
Kristen Korsgård Thomsen, Lyngvejen 90
Else Kretzschmar, Lyngdraget 73 (bestyrelsesmedlem)
Teddy Pedersen, Lyngvejen 104 (bestyrelsesmedlem - indkalder til det første møde).

8

Eventuelt
Der blev spurgt til en evt. kommende kloakering i området. Formanden oplyste, at
Ringkøbing – Skjern kommune har lovet, at ”Sammenslutningen” vil blive orienteret i
god tid før projektet iværksættes. Det er forventningen, at kloakeringen kommer, men
at det ikke er umiddelbart forestående.
Der var anerkendende bemærkninger til bestyrelsens arbejde.
Møde sluttede kl. 11.10.

Teddy Pedersen
referent

Gunnar Pedersen
dirigent

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med en uændret arbejdsfordeling således:
Lars Fløe Nielsen:

Formand.

Gunnar Pedersen:
Webmaster og vejformand. På vejområdet varetager Lars fortsat
erstatningssager, samt kommunikationen med de større entreprenører.
Poula Sørensen:

Kasserer.

Else Kretzschmar:

Bestyrelsesmedlem med særlig fokus på vindmøllesagen.

Teddy Pedersen:

Sekretær.
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