
 

 

Kære alle medlemmer af Nørre Houvig grundejerforening. 

 

I disse Corona tider står foråret og påsken heldigvis ”for døren”.  

Vi håber alle kommer godt igennem og ser frem til snart at møde jer igen i Nørre Houvig. 

Vi har samlet lidt oplysninger om de forskellige arrangementer i vort område fra nu og frem til efteråret. 

 

https://sondervig.dk/aktivitets-kalender/ 

Under dette Link, vises alle de aktiviteter, som arrangeres på kysten, bl.a. Hvide Sande og Søndervig samt 
rundt om Ringkøbing Fjord.  

https://www.visitringkoebing.dk/aktiviteter 

Under dette link vises alle aktiviteter, som arrangeres i Ringkøbing.  

http://holmsland.dk/default.asp 

Under dette Link vises aktiviteter i Kloster.  

https://levendehistorie.dk/ 

Under dette link vises alle udstillinger, levendegørelser, rundvisninger m.m. på de forskellige museer i 
Ringkøbing/Skjern kommune. Gå ind under hvert enkelt besøgssted og her finder du de aktiviteter, som 
stedet har hele 2020. 

http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-
ringskjern3?&ArrStartday=10&ArrStartmonth=April&ArrStartyear=2020&Area=Ringkøbing-Skjern-
storkommune&periode= 

Under dette link vises alle kommunens forskellige aktiviteter, bl.a. tidspunkter for gudstjenester, 
arrangementer på biblioteker og m.m. 

HUSK allerede nu at sætte kryds i kalenderen: 

KLITRENSNINGSDAG lørdag den 9. maj. Vi starter kl. 10.00 i laden ved gårdbutikken og efter endt 
indsamling mødes vi igen i laden til at lille traktement og en ”sludder”. Det plejer at være rigtig hyggeligt, 
så vi håber at se rigtig mange denne dag. 

GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 29. AUGUST. Der vil komme indkaldelse senere. 

 



En enkelt ejer har spurgt os, om vi er orienteret om, hvordan det går med de verserende sager om 
byggerier, ombygninger m.m. i de områder, som er om befattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen 
har skrevet til de berørte ejere, at de tiltag, som er lavet inden oktober 2019, forbliver, som de er og vil ikke 
blive ændret. Denne vurdering har Danmarks Naturfredningsforening påklaget til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at klagenævnet skal underkende 
kommunens vurdering og kommunen skal genvurdere alle forhold, der er indtruffet efter 1. juli 1992. 

Såfremt klagenævnet ikke vil gå ind i sagen, anmoder Danmarks Naturfredningsforening om, at sagen 
bliver videresendt til Statsforvaltningens kommunale tilsyn. Ringkøbing-Skjerns kommune afventer 
klagenævnets afgørelse. Vi vil blive kontaktet af kommunen så snart, der er nyt i sagen. 

Angående vejene, så vil entreprenøren ordne disse her i foråret.  

 

 

 

Vi ønsker alle en rigtig god påske og glæder os til at se jer i vort skønne område igen. 

Rigtig mange hilsner 

Bestyrelsen i Nørre Houvig Grundejerforening 

www.nørrehouvig.dk 

 

 

 

 


