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Bestyrelsens beretning på Generalforsamling 2018 
 

Et stort velkommen til jer alle.  
Vi har glædet os til at kunne mødes med jer og give et indblik i alt det, der har rørt sig i området i det 
sidste år. 
Vi håber, at vi får nogle gode timer sammen.  
 
Vi har også i dette år været præget af at være en ny bestyrelse – sådan at forstå, at der kom 40% nye 
bestyrelsesmedlemmer ind ved sidste generalforsamling. Desværre måtte Per trække sig fra bestyrelsen i 
løbet af året. Det har vi forståelse for og siger tak for indsatsen. I hans sted er Ellen indtrådt i bestyrelsen. 
 
Vi har fundet ud af at arbejde sammen i en god atmosfære og forstår at udnytte hinandens stærke sider.  
Vi er dog nu en bestyrelse med en overvægt af erhvervsaktive mennesker – og også pensionisterne i 
bestyrelsen er aktive - de er nemlig foreningsaktive mennesker. Så alt i alt er vi et hold af travle 
mennesker.  
Det betyder også, at ting ikke altid går lige stærkt, vi kan alle blive arbejdsramte. Og det er et vilkår for 
frivilligt arbejde som dette. Så hvis I tænker, kunne de ikke gøre det hurtigere, når I læser nyhedsbrevene 
– så kan vi kun sige jo, det var muligt, hvis vi ikke havde vores ’day-job’. For vi har erfaret, at dialogen går 
bedst, når vi mødes fysisk, der er alt for meget plads til misforståelser, hvis man alene kommunikerer 
skriftligt. Det kan selvfølgelig også ske ved mundtlig kommunikation, men der får man meget hurtigere 
afklaret tingene.  
For vi lægger også vægt på at opnå enighed om beslutninger og undgå misforståelser. Det betyder, nogle 
gange, at vi tager en ekstra runde om et emne på et efterfølgende møde. Og indtil videre har vi kunnet 
finde enighed om de emner, vi har arbejdet med.  
 
Nye tiltag: 

 Ikke de store tiltag i år 
Som I alle ved, havde vi indbrud sidste forår. Og erstatningen var ikke så stor, at den dækkede 
nyindkøbet. Der er altid en selvrisiko – og her var 2, da indbruddene ikke skete samtidig. Og så 
formindskes udbetalingen i forhold til det stjålnes alder. 
Og for at sikre vores nyindkøb, måtte der indkøbes en container – også en udgift, vi ikke havde 
forventet. 
Og vi havde allerede købt en lille bil, så Per kan komme rundt i området med redskaber og trailer 
– heldigvis var den ikke leveret, da der var indbrud.  
Det betød, at der ikke var penge til overs til nye investeringer i år. Så vi har alene kunnet arbejde 
med planlægning af nye ting. Det vender jeg tilbage til.  

 
Jeg vil kort berøre de emner, vi har arbejdet med i årets løb  
 

Legepladser 
Efter sidste års rapport har Per i efteråret og vinteren arbejdet på at få legepladserne bragt i tip-top 
orden. Og det har han gjort flot. 
Så nu kan vi trygt lade børnene lege der igen, uden frygt for at de kommer til skade – i hvert fald ikke 
på grund af slidt materiale. 
 
Hastighedsregulering på Stauningvej 
Efter vi henvendte os til Ringkøbing-Skjern kommune, er der kommet skilte med anbefalet hastighed 
på Stauningvej. Og reelt kan og bør man ikke køre hurtigere igennem svingene. Vi håber, at det får 
folk til at køre ordentligt. 
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Lokalplan 
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi ikke aktivt går ud og håndhæver lokalplanen. Men hvis der 
kommer henvendelser, vil vi selvfølgelig se på det.  
Og når kommunen henvender sig, svarer vi selvfølgelig om lokalplanen efter vores mening er 
overholdt. 
Vi opfordrer alle til at læse og overholde bestemmelserne i lokalplanen. Hvis du er i tvivl, så kontakt 
bestyrelsen eller kommunen – gerne før du gør noget. Så kan vi undgå, at der opstår konflikter.  
Til information kan oplyses, at en lokalplan er omfattet af Planloven og reguleres efter den.  
 
Møller 
Mølle udvalget har igen i år kæmpet en hård kamp mod vindmøllerne ved Velling Mærsk. Og det er 
godt at vi har dem med deres indsigt i sagen. For da vi hørte at der var udbetaling af klagegebyret, 
var vi mange som tænkte, at så var det nok gået i orden. 
Men det var på ingen måde tilfældet. Det er bare en teknikalitet. Og nu prøver de måske kunne lave 
det hele som en teknisk administrativ beslutning og så opsætte 2 møller. 
Dejligt at de kæmper for os – vi håber, at de lykkes med at få det til at skulle igennem fornyet 
sagsbehandling. – Og en stor tak for det gode arbejde.  
 
Vand på gyvelvej – og andre steder 
Det meste af året har det været tåleligt på Gyvelvej – men ikke i januar - februar. Der var en periode 
på nogle uger, hvor det var vandland på vejene og adskillige havde problemer med aftræk af vand. 
Og det er ikke kun et problem, vi har. Helt generelt er grundvandet stigende samtidig med, at 
nedbørsmængden er stigende. Så rigtigt mange steder drukner man i vand fra oven og fra neden.  
På vores hjemmeside er der link og beskrivelser af, hvordan man finder artikler om emnet. 
Vi kan ikke bare lægge artiklerne på hjemmesiden, så bryder vi ophavsretten – og det må man ikke.  
 
Kloakering: 
Kommunen har besluttet, at området skal kloakeres. De kender også udfordringerne med vand, som 
jeg lige nævnte. Og det var derfor, vi fik afslag på dræning. Så længe vandmængderne bare stiger, 
nytter det ikke at vi dræner. For risikoen for at der kommer forurenet vand med sammen med 
drænvandet er for stor.  
Og de har besigtiget området og set på højdekurverne for området. Og så har de set på den tekniske 
levetid for septiktanke – 20 år – og meget af området er etableret i 70’erne. Og det er lidt mere end 
20 år siden.  
Så vi kommer med i spildevandsplanen på et tidspunkt – og det er uanset, hvad vi mener om det. 
Man kan ikke gøre indsigelse imod det. Og vi skal betragte os som varslet fra januar 2019 (evt. 
december 2018). Og fra vi er varslet, er der en 5 års frist.  
 
 
Forsikringer 
Vores forsikringer er steget en del i år. Den nye vogn til Per er ikke billig at forsikre. Og måske er 
vores forsikringsselskab ikke blandt de billigste.  
Vi er derfor i gang med at undersøge muligheder for andet forsikringsselskab. 
Desværre er det ikke alle, der vil forsikre grundejerforeninger. Og vi skal være sikre på at få mindst 
lige så god dækning, som vi har i dag.  
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(Person)Databeskyttelsesloven – også GDPR 
Vi har drøftet den – men har reelt ikke mange data om foreningens medlemmer og vi har kun de 
data, som er nødvendige for foreningen.  
Vi passer meget godt på de data, vi har. Vi udleverer ikke bare oplysninger om medlemmerne til 
andre medlemmer. Så hvis medlem A vil i kontakt med medlem B, vil der typisk ske det, at vi 
sender en mail til medlem B og beder vedkommende kontakte medlem A.  
Og også i bestyrelsen er der ganske få som har oplysningerne – reelt er det kun kassereren som 
har adgang til den fulde medlemsliste. Vi andre får udpluk af oplysningerne efter behov. 
Læs evt. mere på hjemmesiden. 
 
Fibernet 
Vi har fået en henvendelse fra Eniig om tilladelse til grave arbejde langs sti fra Syrenvej til 
Hybenvej. Vi har givet tilladelsen under forudsætning af, at de reetablerer området efter sig, samt 
at de selv sørger for kontakt til de relevante myndigheder.  
Vi kan oplyse, at de p.t. forventer at grave til august – men at det kræver, at det ønskede 
minimums antal har givet tilsagn om at ville købe fiber hos RAH. Og minimums andelen er 40% 
inden 1.7, 
RAH har nu omdelt materiale til alle postkasser og lagt ekstra brochurer på bordene i 
postkassehusene. Materialet kan også findes på vores hjemmeside. 
 
Ansættelseskontrakt til Per 
Vi konstaterede, at Per aldrig havde fået en ansættelseskontrakt. Noget man har krav på som 
arbejdstager. Og formentlig også vigtig i forhold til forsikringen, hvis der skulle ske en 
arbejdsskade. For vi ville ikke kunne bevise, at Per var ansat, og at han udførte de opgaver, han 
skulle. 
Så i foråret har vi arbejdet med at få udformet en ansættelseskontrakt.  
En svær opgave af flere årsager. Den største er nok, at kontrakten vil danne grundlag for nye 
kontrakter i fremtiden. Så den bliver lidt mere stringent end egentlig er nødvendigt, når vi nu 
kender Per. Men sådan må det være, for det er ikke sikkert, at Per bliver ved i al evighed – og 
hvem ved hvordan hans efterfølger vil være. Det kan være, at der er et helt andet behov for 
regulering.  
Det er imidlertid lykkedes for os at finde formuleringer, som alle i bestyrelsen kan acceptere og 
som Per også kan acceptere. Så nu har vi en ansættelseskontrakt.  
 
Vej renovering 
Mange huller i vejene i år – viser også at en renovering er tiltrængt. Per har kæmpet en kamp for 
at lukke hullerne – eller måske rettere at holde trit med hullernes opståen.  
Og mange grundejere har benyttet sig af tilbuddet om en aftale om, at han kommer med gruset, 
hvis de er klar til at fordele, når det er læsset af. 
Så vi er kommet nogenlunde igennem vinteren.  
 
Vi har i vinterens løb arbejdet en del på at skabe et udbudsmateriale. Vi er ikke professionelle til at 
lave udbudsmateriale, så vi har vendt det mange gange. 
Vi vil så nødig fanges på en eller anden fodfejl, så vi ikke får det, vi ønsker, eller så der ikke er 
garanti på arbejdet. 
Og nu sidder nogen og tænker, hvorfor ringer de ikke bare til maskinstationen som vanligt. Det er 
der en god grund til. Vi taler om en investering i størrelsesordenen 150.000 – 200.000 kroner. Vi 
skylder jer at sikre, at vi får det bedste tilbud med de bedste vilkår for os. Så vi skal undersøge 
markedet. Ligesom man ville gøre i sin egen husholdning, hvis man skulle bruge penge i den 
størrelsesorden. 
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Og indtil vejene er lavet, kan vi altid glæde os over bivirkningen – de fleste folk kører 
langsommere, for ikke at få for mange stenslag i bunden af bilen eller ’falde’ ned i hullerne. 
 
Og en lille opfordring til dem, der bygger/renoverer deres huse. Hvis I har besøg af store 
lastbiler/maskiner, som har belastet vejene mere end normalt – ja så må I gerne sørge for at 
vejene reetableres. Det kan f.eks. være store hjulspor ved besøg på en fugtig årstid eller et skilt, 
der ikke længere står så fint eller andet.  
 
Hastighed på vejene 
En opfordring – som ikke kan gentages for tit – husk at hastigheden på vores veje skal være under 
30 km i timen – og kører du endnu langsommere er det også helt i orden. 
 
Beskæring 
Husk at store træer ikke tager skade af en beskæring, så der stadig kommer lys og luft ned på 
grunden. Og specielt hvis der er store træer og buske i udkanten af din egen grund, er det vigtigt at 
sikre, at der stadig er mulighed for, at der er overblik for trafikanter på vejene. Og det er også godt 
hvis din beplantning ikke indtager det fælles grønne område langs veje og stier. Det øger 
fremkommeligheden for gående trafikanter – og oversigtmuligheder for kørende. 
Og husk at tage en snak med naboerne, før du fælder alle træer i eller ved skel – og husk at 
fortælle om dine planer for nyplantning. Så kan megen uro og debat mellem naboer undgås. For 
selvfølgelig skal der være plads til at man fornyer beplantningen på sin grund. 
 
Og det er selvfølgelig ikke tilladt at fælde grundejerforeningens træer. Og hvis du er i tvivl om det 
er dine træer, så er det bedre at kontakte grundejerforeningen før du fælder – det er så svært at 
lime træerne sammen bagefter.  
 
Vores område 
Som i de tidligere år har Per vedligeholdt vores område flot. Det er en fornøjelse at komme her og 
se de velklippede områder og pænt holdte legepladser.  
Græsset var dog en kamp sidste år. På grund af den megen nedbør skulle græsset klippes noget 
mere end ellers. – Der var ikke en tør periode midt på sommeren. Det var bare op på maskinen og 
derud af. Det så dog ud til at Per vandt kampen hver gang – for det ser godt ud hele tiden.  
 
Og alle mulige småting tager Per sig også af. En af hans supergode ideer i år er de små pæle med 
reflekser ved indkørslerne på Halbyvej – dejligt når man kommer i mørket om vinteren. Desværre 
kan vi ikke gøre det samme ved Bjergvej, da det ikke er vores vej. 
En stor tak til Per for det gode arbejde – vi håber, du vil fortsætte i mange år endnu. 
 
Grenplads 
Og næsten som vanligt; vores grenpladser er kun til grene. Man må ikke lægge grus, sand, græs 
eller trærødder der.  
Hvis man lægger andet end grene ødelægger det flis-maskinen. Og vi risikerer, at vi ikke længere 
kan komme af med vores grene gratis. Det er vi mange, der vil være kede af. 
 
Og når grenene så er blevet til flis, så er det ikke længere vores. Så man må ikke lige tage lidt til sin 
have i bunkerne. Det er ’flis-mandens’ løn for arbejdet med at skaffe os af med vores grene. 
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Regnskab 
Karen Marie har som vanligt styret regnskabet med hård hånd. Hun sørger for at vi ikke bruger 
penge, vi ikke har og sikrer, at vi er i trit med budgettet. Og sørger for at vi husker, at det 
kontingent vi får ind om sommeren skal række helt til sommeren efter. Og vi skal have råd til at 
betale Per hele året igennem. 
Karen Marie gennemgår regnskabet om lidt. 
 
Budgetter 
Vores budgetter for 2019 afspejler den forventede udvikling for 2018 – og en fortsættelse af den.  
Dem vil Karen Marie også gennemgå om lidt senere. 
 
Julepynt 
På flere af vejene var der i december pyntet op med nissehuer eller granpynt – rigtigt hyggeligt. 
Det gav en dejlig stemning på gåturene. 
Mange tak til julenissen / julenisserne – fortsæt det gode arbejde. 
 

 
Så alt i alt har det været et år med mange sager og meget at behandle. Et spændende og udfordrende år 
for os alle i bestyrelsen. 
 
Jeg vil slutte med at sige tak til Per for godt arbejde i årets løb og tak til alle i bestyrelsen for godt og 
konstruktivt samarbejde i årets løb. 
 
Beretning afgivet på generalforsamlingen den 19. maj 2018 


