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Beretning for 2019 

 
 
Omstændighederne for årets beretning er noget usædvanlige, for smittefare og forsamlingsfor-
bud har gjort det nødvendigt at aflyse generalforsamlingen. Som varslet vil jeg dog udsende 
beretningen til grundejerne, så I kan blive opdateret på foreningens aktiviteter i 2019.  
 
Der har været meget stille omkring de kystnære havmøller i Vesterhav Syd. Som bekendt af-
gjorde Energiklagenævnet ved årsskiftet 2018/19, at Energistyrelsens afgørelse vedr. VVM-
redegørelsen skulle ophæves og ”hjemvises til fornyet behandling”. Energistyrelsen er blevet 
pålagt at udarbejde et VVM-tillæg, der omfatter det konkrete projekt for opstilling af møller, og 
styrelsen kan først træffe (citat) ”endelig afgørelse efter inddragelse af den berørte offentlighed 
og med mulighed for klageadgang.” Som opfølgning på dette besluttede Taksationskommissio-
nen i januar, at alle sager om erstatning skulle stilles i bero, og klagerne fik klagegebyret på 
4.000 kr. retur. Her i foråret 2020 venter vi fortsat på det nye VVM-tillæg og den høringsfase, 
som følger med. I løbet af 2019 blev det dog meldt ud fra Vattenfall, at de ville forsøge at place-
re møllerne længst muligt væk fra kysten, men indenfor projektområdet, der går 10 km. ud.  
Energiklagenævnets afgørelse vedrørte alene søterritoriet. Landdelen, der omfatter nedlægning 
af elkabel langs Lyngdraget, kørte ufortrødent videre. Den lagte tidsplan blev dog meget forsin-
ket som følge af vejrlig og andre friktioner. Projektet langs Lyngdraget var oprindeligt planlagt 
afsluttet i 2. halvår af 2019 efter 3 måneders arbejde. Sådan gik det som bekendt ikke, og de 
hårdtprøvede beboere på Lyngdraget måtte tåle mange uindfriede løfter om projektets snarlige 
afslutning. I skrivende stund – april 2020 – er status den, at arbejdsfeltet er lukket midlertidigt 
ned. Der er dog en fejl på det ene af de to kabler, der er lagt i jorden. Kablet skal derfor enten 
repareres eller udskiftes, så vi har ikke set det sidste til Vattenfall – desværre!  
Enkelte grundejere på Lyngdraget eller deres lejere har følt sig så generet af støj, støv og akti-
viteten i ”baghaven”, at de har måtte fortrække fra området i perioder. Hvis man som grundejer 
forlanger erstatning for mistede lejeindtægter eller manglende mulighed for ophold pga. støj, så 
er det op til den enkelte grundejer at rejse kravet overfor Vattenfall. Foreningen varetager vores 
fælles interesser og fælles infrastruktur, men går ikke ind i enkeltsager.  
Her i april 2020 er der fortsat ikke en tidsplan fra Vattenfall for det videre forløb, så vi ved ikke 
hvornår de rykker ind igen. Foreningen har dog opsagt aftalen om Vattenfalls benyttelse af vo-
res veje. Det betyder, at de nu skal søge vejmyndigheden (kommunen) om tilladelse til at rykke 
ind på vores veje. Tilladelsen får de helt sikkert af kommunen, men det bliver på nogle betin-
gelser, som foreningen får indflydelse på at fastsætte. 
 
Foreningen er fortsat meget aktiv hvad angår kystsikring – vel at mærke indenfor de rammer, 
som vi har. Vi har opgivet at plante hjelme ved klitterne og har i stedet kastet os over udrulning 
af hø i stor stil. Det vil kunne ses af årets regnskab, men det hører dog med til billedet, at den 
voldsomme udgift til hø omfatter 1½ år. Udgiften fra efteråret 2018 blev nemlig først faktureret i 
2019. Vi rullede hø ud både i maj og i september måned, og det er vores vurdering, at det har 
hjulpet meget med at binde sandet og lette passage af klitten ved nedgang C80 og C81. Ned-
gang C79 vest for Trikavej er en sandblæst vindtunnel. Indtil nu har naboforeningen stået for 
denne nedgang, men jeg tror, at vores forening skal på banen dér, når det igen bliver muligt at 
samle folk.  
Ud over hø, så har vi også lagt grene op ad skråningerne ved nedgangene. Her på forskrånin-
gen er grene det eneste rigtige materiale til at bremse sandflugt og samtidigt kanalisere områ-
dets beboere og gæster.     
Så – på det lokale plan er der god gang i sikringen af vores kyst. Det forhindrer dog ikke havet i 
at æde massivt af klitterne hvert år. Vi kan dog glæde os over, at statens bevilling til sikring af 
kysten fra Nymindegab og til Lodberg fyr er blevet sat væsentlig i vejret. Samtidigt er målsæt-
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ningen skærpet, så man nu ikke længere accepterer en vis tilbagerykning af kysten, men arbej-
der på at bevare kystlinjen med primært sandfodning. Vi mangler fortsat at se noget konkret om 
det uvildige projekt, der én gang for alle skal afklare effekten af Jacobsens trykudligningsrør. 
Virker de eller virker de ikke! Der er mig bekendt ikke sket noget som helst på den front, des-
værre. 
 
På vejområdet var 2019 igen et roligt år, men et usædvanligt vådt efterår og vinter var rigtig 
hård ved vores grusveje. Flere stikveje lignede et vaskebræt, da foråret 2020 og tørvejret kom, 
men det blev heldigvis klaret inden det store indryk i påsken – af danskere! Vi har skubbet no-
get tiltrængt vedligehold foran os, men har afventet at Vattenfall er ude af området. Jeg håber 
og tror, at vi får istandsat Lyngvejen og Lyngdraget i forsommeren, så vi igen får områdets bed-
ste veje! 
Vi fik også støvdæmpet grusvejene op til sommersæsonen. Det er lidt dyrt, men dejligt! 
Vi fik klippet vores rabatter 2 gange, og vi fik entreprenøren til også at klippe lodret, så vejen 
holdes fri for hybenroser m.m. Det sparer grundejerne for en masse besvær med selv at holde 
de stikkende roserne i ave. 
Vi har haft overvejelser omkring trafiksikring i området, specielt de to steder, hvor Lyngvejen og 
Lyngsletten munder ud i Vestkyststien. Lokale observatører har fortalt om flere truende episo-
der, hvor biler og cyklister har været på kollisionskurs. Vi har været i dialog med kommunen, 
som har anbefalet at arbejde for bedre oversigtsforhold snarere end skiltning. Med grundeje-
rens tilladelse har vi fået beskåret træerne i hjørnet af skoven, så oversigtsforholdene ved 
Lyngvejens udmunding er blevet væsentligt forbedret. 
Også i 2019 betalte foreningen for opsætning af en container til grønt affald ved Lyngvejen 88. 
Det har vi gentaget i år, og jeg konstaterer med glæde, at I udviser passende omhu med kun at 
komme af med det grønne affald. Hvis man benytter containeren til gamle plastmøbler og lig-
nende får vi nemlig en kæmpe regning.  
Og ”grønt” affald har der været rigeligt af! Mange af områdets sitkagraner er døde eller døende 
efter massive angreb af sitkalusen. Den tørre sommer 2018 svækkede granerne og skabte ide-
elle livsbetinger for sitkalusene – en rigtig dårlig kombination. I vores område er der ikke bare 
tale om døde træer. Det er en katastrofe! Træerne i skoven er plantet for 40 – 50 år siden, hvor 
der var frit udsyn ind til Søndervig: Nu er hele skoven truet og det gælder også markante træer i 
Lyngsletten området. Men der er ikke andet at gøre end at få de døde træer fældet og få noget 
godt brænde til brændeovnen, for de skæmmer området. Når I nu har fat i motorsaven, så 
husk, at grenene skal fjernes fra grundene af hensyn til brandfaren – store stakke af knastørre 
grene er en krudttønde, og det strider i øvrigt mod lokalplanens bestemmelse om brandfare. 
 
Drænnettet afvander godt halvdelen af grundene i vores område, fortrinsvis Lyngdraget og 
Lyngsletten. Der er 88 grunde med obligatorisk tilslutningspligt. Selv i det usædvanligt våde 
efterår 2019, hvor andre områder på klitten stod under vand, klarede vores dræn opgaven med 
at aflede vand upåklageligt. Det virker og det er billigt! Vi får ét årligt tilsyn, som ikke plejer at 
give anledning til bemærkninger, og det gjorde det heller ikke i 2019. 
 
Vi har desværre haft nogle indbrud i området de seneste vintre. I vinteren 2018/19 var der ind-
brud i 3 nabohuse på Lyngvejen, og i vinteren 2019/20 er bestyrelsen bekendt med ét indbrud 
på Lyngdraget. Undgå indbrud kan man nok ikke helt, men vi håber at skiltning og ikke mindst 
årvågne naboer kan skræmme tyveknægtene væk. Hvis man ser mistænkelig adfærd, så vis 
gerne de formastelige, at man holder øje med dem og notér evt. bilnummeret. 
Året 2019 har været kendetegnet ved et usædvanligt stort antal hushandler i vores område. Ud 
af ca. 150 huse har der været ca. 10 ejerskifter. Årsagen skyldes nok en kombination af lav ren-
te, forbedrede muligheder for belåning, negativ rente af indeståender i banken og – ikke mindst 
– en positiv trend i retning af at erhverve fritidsbolig. Hvor vi de senere år typisk har haft 10 – 12 
”Til salg” skilte i området er der i skrivende stund kun ét. Selv om vi har sagt farvel til mange 
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grundejere, så glæder foreningen sig over de mange nye, der er kommet til. Et boligkøb udlø-
ser altid noget dynamik på den enkelte grund uanset om der bygges nyt eller om man kaster 
sig over en renovering af det nyerhvervede sommerhus. Dejligt at se, at boligmassen fornys. 
Det højner hele området. 
 
Bestyrelsen har i løbet af 2019 afholdt 2 bestyrelsesmøde og 4 aktiviteter for medlemmerne. Vi 
har også deltaget i diverse møder og åstedsforretninger med kommunen, med entreprenører 
og i regi af Sammenslutningen. Også i 2019 holdt vi Generalforsamling og Oprydningsdag på 
samme dag. Vi kunne atter glæde os over den store tilslutning med 52 deltagere til generalfor-
samlingen og ca. 40 til oprydningen. Jeg synes, at vi havde en rigtig dejlig dag, hvor man fik 
god lejlighed til at hilse på sine naboer. En særlig tak skal lyde til fam. Jespersen, Lyngvejen 
63, der lagde hus til den efterfølgende omgang kaffe og kage på Oprydningsdagen. 
Den 26. maj gentog vi sidste års forsøg med en fugletur i området. Jeg havde i år entreret med 
Erik Enevoldsen, en af de dygtige, lokale ornitologer. Den lille, men tapre skare, der deltog, 
kunne glæde sig over at se/høre 25 forskellige arter på turen rundt i området.  
Vi afholdt plantedag 21. september. De 14 deltagere fik rigtigt trænet ”høballerulning”. Alle del-
tagerne fortjener stor påskønnelse for ihærdighed og fine indstilling til dette arbejde, der inde-
bærer en del støv og skidt. Den obligatoriske sandwich og håndbajer blev indtaget i solskin og 
læ bag Lyngvejen 100. Tak til Hanne og Dan fordi I lagde rammerne til. 
 
Merete og Gunnar Pedersen har gennem en del år varetaget vintereftersynet, hvor man får til-
set sit sommerhus hver anden uge i vinterhalvåret. Jeg er vidende om, at mange grundejere 
har været meget taknemmelige for tilsynet og den ro i maven, som Gunnars tilbagemelding gi-
ver. Den seneste vinter var dog den sidste med tilsyn fra Gunnar og Merete. Tak til begge for 
jeres indsats på dette område. Jeg vil samtidigt gerne efterlyse en anden, der kunne tænke sig 
at stå for eftersynet næste vinter. Der er tale om et lønnet bijob, om end betalingen ikke er fyr-
stelig. Det fastsætter man dog selv. Nærmere oplysninger om tilsynet kan indhentes hos Gun-
nar Pedersen. 
 
Kommunikation mellem forening og grundejere sker udelukkende pr. e-mail og ved opslag på 
hjemmesiden. Jeg har i 2019 udsendt ca. 15 orienteringsmails til hele foreningen eller dele her-
af. Mange af disse mails har omhandlet arbejdet langs Lyngdraget. Jeg har pt. mailadresser på 
123 grundejere, og vi får stadig flere i takt med, at der sker ejerskifte i området. Vær opmærk-
som på at holde jeres mailadresse opdateret, specielt hvis I bruger en arbejdsmail og skifter 
job. 
 
Jeg vil afslutte min beretning for året 2019 med at takke bestyrelsen for både samarbejde og 
behageligt samvær i det forløbne år. Det er bl.a. det gode samarbejde i bestyrelsen, der gør det 
værd at varetage frivilligt og ulønnet arbejde. 
 
Til allersidste er der kun tilbage at ønske alle grundejere en rigtig god sommer i vores dejlige 
område!  
 
P.b.v. 
 
Lars Fløe Nielsen 


