
 

Nr. – Houvig Grundejerforening  Side 1 
 

 

 

 

 

Generalforsamling: 

3. august 2019 kl. 16. i Laden ved Gårdbutikken,Houvig 

Klitvej 77. 
 

Dagsorden: Referat:  

Til stede:  Ca. 30 personer. 

Referent: Lis Ejersbo Strebel 

1. Valg af dirigent Bodil Meldgaard blev valgt. 

Hun konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2. Formandens beretning om foreningens 

virke i det forløbne regnskabsår. 

Tove bød velkommen og præsenterede de 

lokale øl fra Hvide Sande Bryghus, som 

foreningen bød på til mødet. 

Tove spurgte hvem der var her for 

første gang. 3 stk. Mange andre var her 

også sidste år. 

Tove redegjorde for aflysningen af 

”Bunker Film Festivalen” i 2019. 

Der er kommet skilte op ved Krylen om 

uvedkommende adgang forbudt. Også 

skilte ved den offentlige parkeringsplads. 

Det har hjulpet, men ikke helt. Ved 

rundvisning skal folkene fra museet have 

museets Logo på deres tøj. Foreningen 

har et møde med museet i nær fremtid. 

Stier: Tak til Polle og Gårdbutikken for 

at de har lånt jord til stenmelsstien. Det 

er jo meget bedre end ingenting.  

Vi har jo mange gange bedt kommunen om 

en prioriteringsliste for, hvornår det er 

vores tur til en asfalts sti til Sidselbjerg. 

Kommunen siger de ingen liste har. 

Lalandia husene i Søndervig: Det vil give 

en voldsom trafik. Foreningen har sendt 

en skrivelse om planlægning af stier og 

veje til og fra det nye område. Vi har 
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ingenting set og heller ikke fået svar på 

vores bekymring. 

Naturkraft: De siger der skulle komme 

8000 personer pr. dag. Det er svært at 

komme i dialog med kommunen. 

Nemt at vedligeholde vejene i denne 

periode.  

Der var et dræn i Klægdalen, der skulle 

spules. Det blev det og det bliver det 

fortsat en gang om året. 

Borgmestermødet: Rigmor fik et møde i 

stand. Det varede en time. Det er 

borgmesterens ansvar, at div. udvalg i 

kommunen fungerer. 

Spørgsmål til beretningen: 

Esebjergvej 26: Vi skal gå sammen med 

andre foreninger, så presset kan blive 

større. Tove: vi er gået sammen med 

samtlige institutioner og foreninger på 

Holmsland. Der er udarbejdet en samlet 

plan over stiforslag og ønsker. 

Sammenslutningen vil gerne have os med 

igen, men vi siger nej tak. 

Ved du noget om kloakering? Tove – Der 

begyndes på Lodberg hede. 40.000 kr. vil 

det koste at blive tilsluttet. For dem der 

har anlagt miler er der en 

overgangsordning. Nørre Houvig er ikke 

på programmet. Den nuværende plan går 

til 2027. 

Krogen 73: Sti nord for Sidselbjerg? 

Tove - 1.1 mill vil den koste at anlægge. 

Længde 8 km. Pengene kan ikke findes. 

Klægdalen 21: Vejene er fuld af huller. 

Ud for nr. 25 står der altid vand. Kan der 

komme grus på og kan den blive rettet 

op? Tove – jeg vil se på vejene sammen 

med entreprenøren.  

Klægdalen 11: Den sti foreningen har 

anlagt, ved vores grund, er forkert 
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anlagt.(Det er dem i nr. 13 der jager folk 

væk) De to familier vil snakke om det 

her, når generalforsamlingen er slut. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Forslag fra medlemmer Ingen 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab 

til godkendelse 

Rigmor delte regnskabet ud. 

Ved sidste generalforsamlingen blev 

regnskabet omlagt, så det følger 

regnskabsåret. 

Esebjergvej 26: Brug nogle flere penge 

på at bearbejde kommunen, så der 

kommer gang i anlæggelse af stier. 

Rigmor fortalte, at vi gør meget for, at 

vores område ikke bliver overrendt. Vi 

var ikke inviteret til borgermødet om 

Lalandia. Vi mødte dog op alligevel. 

Kommunen vil gøre Houvig Klitvej til 

”Bynær vej”. 

Krogen 63: Det fremkommer ikke af 

regnskabet, hvad kommunen skal have for 

at opkræve kontingentet? Der blev en 

snak om kontingentopkrævningen, men vi 

bibeholder, at kommunen opkræver. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent for det 

kommende regnskabsår. 

Uændret 400 kr. 

Vi har brug for mailadresser på alle 

sommerhusejere. P.g.a den nye 

persondatalov må kommunen ikke 

udlevere adresserne til os mere. Så vi har 

brug for den nye adresse når et 

sommerhus bliver solgt.  

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.  Alle blev genvalgt. 

Tove Ledgaard, formand 

Rigmor Kristensen, kasserer 

Lis Ejersbo Strebel. Sekretær 

Bodil Meldgaard, hjemmesiden og mailadr 

Lene Blixenkrone-Møller, publikationer 

m.m 

7. Valg af revisor Mogens Nielsen, genvalgt 
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8. Eventuel Klægdalen 21: Regnskabet 2017/18. 

Anlægget af stien ved Klægdalen 11 – 13? 

Det kan ikke ses i referatet, at den sti 

skulle anlægges og at der er brugt 

17.000 kr.  

Leif – på uopdyrkede arialer må folk 

gerne færdes. 

Esebjergvej 22: Sig til kommunen, at det 

er kortsigtet, at der ikke er ordentlige 

stier. 

Esebjergvej 26: Har I hørt noget om 

vindmøllerne? Tove – nej  

Klægdalen 13: Har ansøgt om at bygge et 

skur. Det trækker langt ud med en 

tilladelse 

Tove: Gå ind på kommunens hjemmeside 

og se og printe lokalplanerne 46 og 68 ud. 

Find f.eks jeres skælpæle og læs 

eventuelt hvor voldene må placeres på 

grundene og hvor høje de må være samt 

andre nyttige oplysninger. 

Krogen 3: Det kræver nok en 

dispensation og det er kommunen der skal 

give den. 

Krogen 73: Alle vil få en orientering i 

september, ang paragraf 3. Det vil måske 

give lidt forklaring på de før nævnte 

problemer. 

Leif takkede bestyrelsen for deres gode 

arbejde. 

Tove: Ang. hyben på vores egne grunde. 

Så må I godt ”gå til dem”. 

 

Tak for jeres aktive deltagelse i vores 

generalforsamling. 

  

 


