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Beretning for Vedersø Klit Grundejerforening 
Vedr. året 1. maj 2019 til 30. april 2020 

 

Den årlige generalforsamling, som skulle være afholdt fredag d. 31. juli, blev som så 

meget andet i år aflyst, med en forventning om at afholde den på et senere tidspunkt. Vi 

var netop ved at udsende indkaldelsen til lørdag d. 17. oktober, hvor vi ville afholde det om 

eftermiddagen, med en række restritioner, men igen blev vi overhalet af omfanget af 

Corona. Vi har besluttet af aflyse generalforsamlingen i år og ser frem til, at afholde det 

næste år. 

 

Jeg vil derfor bestræbe på mig igennem dette skriv, at informere jer alle om året der er 

gået. Beretningen vil som tidligere år uploades på vores hjemmeside. 

 

Året i denne periode har udover de almindelige opgaver, været præget af flere store 

projekter. De samlede opgaver ser sådan her ud i overskrifter: 

 

• Toiletbygning på Havvej havde dårlig eller ingen rengøring.  

• Information fra Vedersø Klit Badehotel omkring deres driftsmæssige status. 

• Information om spuling af kloarkrør. 

• Web cam på sømærket blev en realitet. 

• Cykelsti Vedersø Klit til Sidselbjerg 

• Handicap adgang til stranden. 

• Helhedsplan Stadil-Vedersø 

 

Organisatorisk 

Afholdt 6 bestyrelsesmøder – referater på vores hjemmeside. 

Derudover har vi haft en del dialog/møder med kommunen angående adgangsstien til 

stranden samt cykelstien. 

Det er vigtig, at vi altid har jeres korrekte mail adresser, da det er den vi bruger til vores 

kommunikation med jer. 

Medlemsniveauet går i den rigtige retning. Vi har i det sidste år haft en stigning på ca. 

15%, som er meget glædeligt for os alle. 

Vi vil fortsætte med at informere både via nyhedsmail og på vores hjemmeside. 
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Medlemsopkrævning 

Pga. udsættelsen af generalforsamlingen, har vi endnu ikke sendt opkrævning ud vedr. 

kontingent. I vil i nærmeste fremtid modtage denne opkrævning på kr. 300,00 – altså 

uændret beløb ift. sidste sæson. 

Diverse opfølgninger bl.a. fra seneste GF: 

 

Indledningsvis nævnte jeg forskellige områder, hvor vi har været inde over i den forgangne 

periode. Nedenfor vil jeg kommentere og redegøre på disse punkter: 

 

• Toiletbygning på Havvej havde dårlig eller ingen rengøring.  

 

o Kommunen var opmærksomme på, at de havde en udfording her.  

De lavede en ny aftale med SK-Service og denne aftale betyder rengøring 

mandag, onsdag og fredag i perioden uge 25-35.  

I lavsæsonen fra uge 12-24 samt uge 36-47 bliver der gjort rent mandag og 

fredag.  

Fra uge 48 til uge 12 er der lukket i bygningen.  

Opleves fejl eller mangler kan i benytte denne mail adresse: www.rksk.dk og 

i søgefeltet ”giv os et praj”, kan i gøre opmærksom på, hvad der er galt. 

 

 

• Information fra Vedersø Klit Badehotel omkring deres driftsmæssige status.  

 

o Vedersø Klit Badehotel bad os om i oktober 2019, om at udsende en 

information omkring deres situation ift. deres bank. 

Banken ønskede ikke længere engagement i hotel og 

restaurationsbranchen.  

Hotellet fik efterfølgende stor støtte, hvilket har medvirket til, at de ikke 

længere er afhængige af deres bank. 

Hele sommeren igennem har det været dejligt at opleve, at der har været 

stor søgning til Badehotellet.  

Vi tror det er i alles interesse, at der er liv og aktivitet på Badehotellet – 

derfor husk at bruge det, de laver fantastisk mad. 

 

 

• Information om spuling af kloarkrør.  

 

o Vi har på opfordring fra Ringkøbing Skjern forsyning sendt mails ud i 

efteråret, for at gøre opmærksom på spuling af kloakrør.  

Vi oplyste jer om i samme mail, at i kan få denne information direkte via sms.  

http://www.rksk.dk/
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Dette kan ske, ved at I tilmelder denne service hos Ringkøbing Skjern 

forsyning. Vi kan kun opfordre til, at få det gjort. 

• Web cam på sømærket blev en realitet.  

 

o Webkameraet er som sagt kommet i drift. Det er blevet rigtig godt modtaget. 

I kan finde link til det på Klitferies hjemmeside. 

 

• Cykelsti Vedersø Klit til Sidselbjerg 

 

o Jeg har sammen med Henrik Olesen fra Klitferie haft en del møder og 

samtaler med Ringkøbing Skjern kommune, samt formanden for Teknik og 

Miljø John G. Christensen omkring cykelstien.  

Kommunen lagde stor vægt på, at vi selv skulle deltage på en eller anden 

måde i denne process.  

Man kalder det et samskabelses projekt. Det var meget tydeligt i dette forløb, 

at såfremt vi selv ville yde en indsats, var vores muligheder for et positivt 

resultat langt større.  

Henrik og jeg lovede derfor følgende.  

Kommunene skulle betale for anlæggelsen samt den efterfølgende drifts og 

vedligholdelse.  

Vores opgave var at vi skulle rundt og besøge de enkelte lodsejere for at få 

dem til at skrive under på aftalen.  

Det var derfor en stor glæde d. 12. maj, hvor vi fik beskeden om, at oplægget 

var blevet godkendt.  

Det betød, at kommunen skulle lave et skriftligt dokument samt tegninger, 

som Henrik og jeg skulle rundt og præsentere for lodsejerne.  

Dette arbejde er stadig i fuld gang.  

Alle lodsejere er besøgt, langt de fleste har accepteret planen, men vi har 

stadig udfordringer med et par stykker.  

Vi kæmper det bedste vi kan, og håber på at vi snart kan komme i mål. 

 

 

• Handicap adgang til stranden. 

 

o I forbindelse med handicap adgangen til standen har vi haft meget 

korrespondance og møder med Ringkøbing Skjern kommune og formanden 

for Teknik og Miljøudvalget, John G. Christensen.  

Det har været en lang process, men også en god og positiv oplevelse.  

Vi fik nogle plader til test i april måned. Efterfølgende fik vi et færdigt tilbud 

på hele stien.  

Som ved cykelstien var budskabet fra kommunen ikke til at misforstå.  

Hvis vi selv tog del i projektet, var muligheden for at komme igennem med 

vores ønsker langt større.  

Aftale vi blev enige om, at gå med var følgende.  
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Hvis kommunen ville betale for anlæggelsen, altså materialer, indkøb af kost 

til traktor osv., så skulle vi i grundejerforeningen selv stå for den løbende 

vedligeholdelse, samt nedlægning og optagning.  

Denne ansøgning blev ligesom cykelstien behandlet d. 12. maj. Igen var vi 

heldige, at et posivtivt svar.  

Vi fik bestilt stien og fik den anlagt d. 29. maj i år.  

Vi er overbeviste om, at vi alle vil få stor glæde af stien fremover.  

Vi skal nu bruge vores erfaringer fra den først sæson til de kommende år.  

 

Vi søgte en oplevelsespulje hos Feriepartner Vedersø Klit, og har haft den 

store glæde at få kr. 25.000 i støtte – stor tak skal lyde til dem.  

Denne indtægt er ikke synlig i dette års regnskab, da vi modtog den i juni 

måned. 

 

Hvor nedgangen til stranden slutter, har vi lavet et plato. Her har Klitferie 

sponsereret borde/bænkesæt, hvor man i kan nyde jeres medbragte mad – 

stor tak skal lyde til Klitferie.  

 

I forbindelse med fejning af stien, har vi lavet en aftale med strandfoged Poul 

Bank. Det har været en stor fornøjelse, at have Poul til dette stykke arbejde. 

Der har været udfordringer undervejs, som Poul har løst på bedste måde.  

En stor tak skal lyde til Poul for hans store indsats . 

 

 

• Helhedsplan Stadil-Vedersø 

 

o Ringkøbing Skjern kommune har startet en helhedsplan op for vores 

område.  

I den forbindelse blev der afholdt et fællesmøde i Vedersø Kulturcenter d. 10. 

september, hvor alle havde mulighed til at komme med forslag og idéer til 

hvordan vi kan udvikle vores område.  

 

Strandrensning – 33. år for blå flag 

På trods af Corona afholdte vi igen i år strandrensning på grundlovsdag d. 5. juni.            

Vi er utrolig stolte over, at vi igen i år fik det blå flag. Vi har som den eneste strand i hele 

Danmark fået det hvert eneste år igennem 33 år. Igen i år kan vi glæde os over en meget 

ren strand, hvilket vi også oplever i det daglige.                   

Afslutning. 

Tak til jer medlemmer for løbende input, henvendelser til gavn og interesse for vores 

område.  

Vi tilstræber, at koncentrere os om de væsentlige forhold for området og forventer at 

”politi” og kontrol opgaver generelt er kommunens opgaver. 
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Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde.  


