
GRT]I\DEJERT'ORENINGEN STAUNING \rE STERSTRAI\D

Generalforsamling 20 I0 - Formandens B eretning !

Kære grundejere!

Jeg tror vi alle kan blive enige om - atnär vi kører ud i vore sommerhuse - så er

det for at slappe af - nyde samværet med familie og venner i vores dejlige
område - og ikke at slå hinanden i hovedet med love og paragraffer.

Vi er dog alle underlagt - ikke alene grundejerforeningens vedtægter - men

også lokalplan nr. 6A - vedtaget den 13. april 2005.
Det er bestyrelsens opfattelse at medlemmerne i det store hele efterlever disse

vedtægter samt lokalplanen. Der vil selvfølgelig altid være forskellige
opfattelser af de skrevne bestemmelser - hvilket afstedkommer en del
spørgsmål og henvendelser til bestyrelsen.
Vi forsøger efter bedste evne - ikke alene at besvare henvendelserne - men også

at hj ælpe grundejerforeningens medlemmer.
Det er bestyrelsens holdning - at de problemer der uvilkårligt vil opstå - set i
lyset af at foreningen består af ca.375 medleÍrmer - bedst løses intern - det vil
sige at myndighederne ikke involveres i tide og utide.

Når vi nu oplever - som det fremgår af det medsendte til indkaldelsen til
generalforsamlingen - at et medlem tydeligvis har benyttet sig af professionelt
hjælp udefra til at formulere de fremsendte forslag - hvilket fremover kan
afstedkomme at den til enhver tid siddende bestyrelse kan finde det nødvendigt
at anvende juridisk bistand - som, set med bestyrelsens øjne - er en særdeles

uheldig udvikling - der bestemt ikke fremmer lysten til at påtage sig
bestyrelsesarbejdet.

Hvad er så bestyrelsens opgaver: I henhold til lokalplanens $ 12.4

"Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af'.
De fælles friarealer
Veje og stier

Endvidere er det bestyrelsens opgave - i henhold til foreningens vedtægter $ 8.2

Citat: "Det er bestyrelsens ret og pligt, så vidt muligt, at gennemføre alle
lovlige beslutninger om fælles forhold, der vedtages på generalforsamlingen".
citat slut.
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Nu kunne en eller anden grundejer så sidde og tænke - hvorfor nu det om

bestyrelsens opgaver? - det er jo noget vi alle kan læse os til.
For det første for at præciserer de opgaver og pligter der er pålagt den til enhver

tid siddende bestyrelse - og for det det andet for meddele at den nuværende

bestyrelse holdning er - som udgangspunkt agter vi ikke at anmelde nogle af
vore medlemmer for diverse overtrædelser at love og bestemmelser.

I det forgangne år har der været aftroldt 6 bestyrelsesmøder samt et

revisionsmøde.

Vore ca.3,6 km. veje - plus stikvejene er til stadighed vort smertensbam - især

når vejrguderne ikke altid er på vores side - vi forsøger med de økonomiske
midler vi har til rådighed - at holde vejene i så god en stand som muligt.
Vi har her i foråret fäet udlagf nyt grus på stamvejene - samt høvlet vejene et

par gange.

Af tiltag i området siden generalforsamlingen i f or - kan nævnes - udover
almindelig vedligeholdelse af området: Ved vore tre legepladser er - efter
mange medlemmers ønske - kurvegyngerne igen opstillet - disse er saÍtmen
med det årlige eftersyn af legeredskaberne godkendt af legepladsinspektør
Conny Høy Munn. Endvidere er de efterladte både langs fiorden blevet trukket
op. Bortsetfra2bâde var resten uanvendelige, og er blevet kasseret - de

omtalte 2bäde vil umiddelbart efter generalforsamlingen blive forsøgt solgt
ved en auktion. Derudover er vi løbende i gang med rydning af vore stier -
såvel i fællesområderne som adgangstieme.

De etablerede oplagspladser til kvas og grenaffald - bliver flittigt brugt - og det

er bestyrelsens indtryk at grundejerne er godt tilfredse med ikke at skulle køre
til Stauning eller andre steder for at komme af med omtalte affald. Jeg kan
oplyse at den ene plads er i svinget om til Syrenvej og den anden for enden af
Hybenvej ned til fiorden. Det nævnte affald bliver fiernet efter behov - det er

bestyrelsens håb - at pladserne ikke anvendes til andet affald - hvilket vi med
glæde har konstateret heller ikke er tilfældet.

I min sidste beretning meddelte jeg at vi i vinterhalvåret havde været plaget af
usædvanlige mange indbrud - det har heldigvis ikke været tilfældet i den
forgangne vinter - tyveri har vi dog ikke helt været skåret for - idet en af vore
grillrister er forsvundet. Vi har stadigvæk en afrzle med Per Axelsen - Syrenvej
- at han med jævne mellemrum gennemgår området - og i tilfælde af observeret
indbrud - kontakter vi sommerhusejeren - og tilbyder at opsætte plader for
vinduer og døre. 2



Postkassehuset på Halbyvej blev i december udsat for hærværk - udover taget -

blev 18 postkasser sprængt i stykker - ved hjælp af ffrværkeri - hærværket blev
anmeldt såvel til politiet som foreningens forsikringsselskab.
Taget er repareret - postkasserne udskiftet - og efterfølgende har vores
forsikringsselskab dækket skaden. Det forholder sig sådan, at det faktisk var de

enkelte grundejeres egne forsikringer, som skulle dække skaden på

postkasserne. Bestyrelsen har derfor besluttet, at postkasserne i
postkassehusene fremover skal betragtes som foreningens ejendom, således at

de 200 kr. der betales for postkassen gør det ud for leje/gebyr herfor. Denne
beslutning skal ses i lyset af - at foreningens forsikring så også i fremtiden - vil
dække tilsvarende skader.

Badebroer:
I 2008 vedtog generalforsamlingen at etablere tre badebroer - såfremt de

nødvendige tilladelser blev givet - vi har desværre endnu ikke opnået disse

tilladelser. Status for nuværende er følgende:
Naturklagenævnet har ved brev af 25. november 2009 meddelt, at Ringkøbittg -

Skjern Kommunes dispensation af 23.juli 2008 er ufornøden og derfor
ophæves. Samtidig bemærkes det, at Kystdirekforatet ved afgørelse af 16. marts

2009 har hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen med henblik pä, at
der i medfør afhabitatdirektivet foretages en konsekvensvurdering af det
ansøgte. En efterfølgende kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune gør klart, at
man derfra vil udarbejde den ønskede konsekvensvurdering og herefter
genfremsende sagen til Kystdirekforatet til afgørelse.
Ringkøbing-Skjern kommune har endnu ikke udarbejdet
konsekrensvurderingen, men har lovet, at det vil blive giort iløbet af dette
forår, når fugle og planter igen er blevet aktive og det da er blevet muligt at
vurdere hvilke arter, der findes i området og i den forbindelse vurdere, hvilke
konsekvenser opstilling af de ønskede badebroer vurderes at få for disse.

Herefter skal ansøgningen igen sendes til Kystdirekforatet, som så skal
revurdere sagen. Bestyrelsenfølger selvfølgelig op på sagen.

Kære grundejere - hvis en eller anden skulle sidde med den tanke - hvorfor
opstillede vi ikJ<e bare de badebroer - så kunne vi jo se hvad der skete - forstår
jeg godt vedkommende.

Så lige en lille påmindelse - i henhold til lokalplanen - er det enhver grundejers
pligt - som der skrevet står - at bevoksningen til enhver tid skal holdes indenfor
skellinien mod vej og sti.
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Bemærk at vore informationstavler er blevet rettede, så der nu står, at hunde

skal føres i snor hele året. Det skulle der faktisk have stået fra begyndelsen,

men nu er det rettet.

Der skal herfra lyde en opfordring til alle om med jævne mellemrum atfatømt
deres postkasser - også til de afjer der lejer sommerhusene ud.

Til de medlemmer der ønsker information via mail adresser - skal vi anmode

om at disse tilsendes foreningens kasserer.

Vi har fra bestyrelsens side taget initiativ til at inviterer samtlige
grundejerforeninger i sommerhusområdet på østsiden af Ringkøbing fiord - for
eventuelt etablering af en ERFA-gruppe - med henblik på at udveksle ideer og

erfaringer - ikke mindst hvad angär vedligeholdelser af sommerhusområder og

veje. Vi har i skrivende stund kun fäet en tilbagemelding.

Vi har også en uskreven regel for vores område - i tidsrummet mellem kl.
12.00- 14.00 bør alle undlade at benytte elektriske og motordrevne
haveredskaber.

Fra bestyrelsens side skal der herfra lyde en stor tak til Per Axelsen og Peder

Morre for jeres store arbejdsindsats - tak for jeres positive indstilling til de

opgaver der hen over året skal løses - samt for et godt samarbejde.

Jeg vil slutte min beretning med atrctte en tak til mine bestyrelseskolleger for
et godt - konstruktiv - og positivt samarbejde.

John Bune
Formand
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