
Referat fra Grundejernes fællesmøde den 13.1.2018 v/ Bjarke, Alfa 9 

Mødt var:  

Fjordnær - Henrik og Bjarke 

Troldehuse Nord - Karlo og Roland 

Skuldbøl syd 1972 - Kent og Jens 

Hemmet Strand  - Maria og Ingrid 

Skuldbøl Syd - Per og Susanne 

Dagsorden:  

Orientering fra hver enkel forening: 

• Fjordnær – Har søgt PSO midler og der er givet forhånds tilkendegivelse på 
125.000,-kr inkl. Moms, som skal bruges til en legeplads. Der er sket en del 
vejskader efter der er flyttet målerbrønde ud til vejen, men håber at de bliver 
udbedret.  

• Troldehus Nord – Der er ikke sket det store, men der er dog blevet etableret 
nye målerbrønde i skel/ved vejen  

• Skuldbøl af 1972 – Brandhaner er skiftet men kapaciteten er stadig for lille da 
rørene er for små. Der sættes en hjertestarter op i februar 2018 på 
Rævekrogen 88 og stedet er udvalgt da det er et centralt sted i 
grundejerforeningen. Grundejerforeningen har selv betalt denne. Man har 
klaget over vejrenoveringen på fællesvej efter arbejdet med nye 
vandmåler/rør. Vi bruger ca. 40.000,-kr./50.000,-kr om året for at holde vores 
veje i orden og vi får vejmaterialet fra Rom v/Lemvig til ca. 80,-kr pr ton udlagt. 
Vi har 7 grunde der er udlejet, som vi har en indtægt på. 
Grundejerforeningerne skal selv sørge for vinter/sne rydning.  

• Hemmet Strand – Den fælles Hjertestarter er opsat ved vores fælles 
Genbrugsstation, blev dyre end forudset, ca. 5000,-kr. Var til møde i 
Aktivitetshuset vedr. PSO midler og vi har søgt midler til en åben grill-hytte, 
samt 2 bordebænkesæt og brandslukker udstyr. Der er givet forhånds 
tilkendegivelse på 26.000,-kr. Vi har i år 30 års jubilæum som vi afholder i juni 
som en 3 i en dag. – Legepladsdag, Generalforsamling og Fest.  
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• Skuldbøl Syd – Sidste forår fik vores område flyttet målerbrønde ud til vej/skel 
og det var et flot stykke arbejde de afleverede. Afholder fælles oprydningsdag i 
foråret, hvor vi er omkring 30-35 personer der ved fælles hjælp for ordnet 
vores veje og stier, for klippet grene på stier, for renset strand, malet borde og 
bænke. Vi har fået nye gadeskilte da de gamle var slidte og nogle er blevet 
stjålet. Kommunen har effektueret dette.  

Vindmøller:  

Nogle ser dem som et gode i vores område andre ikke. Der er tildelt Hemmet en 
masse PSO midler som gør at der kommer en ny Brugs og tank anlæg.  

Jord på asfaltvejen (Skuldbølvej):  

Bønderne sviner ekstremt meget, men de har pligt til at rense/rydde vejen når de har 
svinet. Det ser ud som om at der er sløjfet grøfter og for bekvæmmeligheden kører 
man bare ind hvor som helst. Skal der være en grøft?? Vi ser lige tiden an da vejret jo 
har været ekstremt i det forgangne år.  

Grenplads:  

Der bliver IKKE etableret nogen grenplads, så alle grundejer skal informeres om at alt 
affald skal afleveres på kommunens genbrugspladser.  

Henstil til alle at man ikke ligger grene og andet brandbart i hegn på egen grund. 
Efter 3. Henstilling anmeldes grundejeren til kommunen, som så fjerner det på 
grundejers regning.  

Hjertestarter:  

Der er, som før omtalt, opsat Hjertestarter v/ Genbrugsstationen og på Rævekrogen 
88. Forsikring på Hjertestarter koster 1200,-kr pr år ved Landsforeningen for 
Sommerhusejere. Pt. Er der ingen forsikring på den ved Genbrugsstationen.  

EVT:  

Afmærkningen ved Tarmvej/ Skuldbølvej er til den kommende cykelsti. Der komme 
ikke en venstresvingningsbane.  

Grusvejen ud forbi Blå Kors Centeret en meget misligholdt og der er lidt uenighed om 
det kommunen eller grundejerne der skal holde den.  

Badevandet ved stranden:  



3 

Der har været kontakt til kommunen vedr. kildesporing i vandløb og grøfter som har 
udløb til/på Hemmet strand. Kildesporingen gennemføres i forskellige 
nedbørssituationer og årstider med henblik på at få et godt overblik over de kilder 
der måtte være. Analyserne vil endvidere blive DNA-analyseret for at afgøre om der 
er tale om animalsk eller human forurening, eller begge dele. PÅ nuværende 
tidspunkt mangler vi at foretage kildesporing i en sommer nedbørssituation, hvorfor 
vi tidligst kan sige noget konkret herefter. Per følger op på dette.  

Affald ved stranden:  

Der står 2 skraldespande stativer ved vendepladsen ved Rævekrogen og disse 2 bliver 
tømt af Meldgård, men dem der står på legepladsen tømmer grundejerforeningen 
selv.  

Tyveri:  

Hemmet Strand har søgt om at få lov til at opsætte overvågnings udstyr op ved 
Ildervej / Anevej. Man kan søge politikredsen om at opsætte udstyr. Det koster ca. 
50.000,- kr. for overvågningsudstyr der er af god kvalitet.  

Man må godt selv sætte et skilt op om overvågning på privatgrund.  

Leje af Kulturhuset / Qvadis:  

4500,-kr. for 50 personer til Generalforsamling med lagkage og kaffe og man må selv 
medbringe øl og vand i Kulturhuset.  

Qvadis kan lejes til en generalforsamling for ca. 1500,-kr. +rengøring 500,-  

Grundejerforenings Kontingent  

Fjordnær: 42 husstande – 1000kr./år 

Troldehuse Nord: 26 husstande – 500kr./år  

Hemmet af 1972: 106 husstande – 975kr./år  

Hemmet Strand: 63 husstande – 1000kr./år  

Skuldbøl Syd: 59 husstande – 315kr./år 

Referat skrevet af Skuldbøl Syd 


