
   

                     Nyhedsbrev Januar 2011. 

Godt Nytår til alle grundejer. 
Igen i denne vinter er vi ikke blevet snydt for sne og frost i en lang periode. 
Trods dette er der stadig gæster og grundejer der benytter deres sommerhuse og nyder naturen når den er 
klædt i dens vinterdragt. 
 
Projektet ”Harboøreland” skrider stille og rolig fremad og der er mange møder imellem de 4 
grundejerforeninger og med Lemvig Kommune. 
Der er nu udarbejdet forslag til vedtægter til de kommende diger lag som fremadrettet skal administrerer 
og vedligeholde drænsystemer m.v. 
Endvidere vil der blive indkaldt til offentlig høring pr. brev til grundejer i de 4 grundejerforeninger. 
 
Der er endnu ikke fremkommet budgettal på projektet, ligesom der ikke er vedtaget nogen finansierings- 
model. 
Overordnet er dette projekt godt for en fremtidssikring mod oversvømmelse i hele området og som vi i 
bestyrelsen bakker op om. 
Vi vil invitere Lemvig Kommune med til vores generalforsamling den. 21 maj 2011, hvor de kan med en 
opdateret information på ”Harboøreland” projektet. 
                   
Udstykningen på Doblervej er i fuld gang og der er på nuværende tidspunkt solgt 5 grunde til ikke lokale 
mennesker. 
Hele dette projekt har været, på mange måder, en sej kamp for de nærmeste grundejere for at undgå 
udstykningen og bevare denne naturperle uberørt. 
Vi har fra bestyrelsen side haft en tæt dialog med dem og har ligeledes afprøvet alle de instanser der har 
været relevant i den forbindelse. 
Vi måtte dog erkende at alle formalia, både juridisk og teknisk var på plads og har derfor ikke kunne ændre 
udstykningen. 
Dog har det ikke været skønne spildte kræfter da der er taget hensyn til klitterne vedr. byggelinjer og antal i 
forhold til første udkast hvilket er sket i et tæt samarbejde med Teknik og Miljø afd. i Lemvig Kommune. 
 
En opfordring til grundejer der sælger deres sommerhus vil det være os i bestyrelsen en stor hjælp hvis 
man vil give os besked, gerne gennem vores hjemmeside hvor der er et link på første side som hedder 
”skriv til bestyrelsen her” 
Jeg håber vi får en tidlig forår og en kanon varm sommer – vi trænger til dette efter denne mørke og kolde 
tid. 
Husk nu generalforsamlingen 21 Maj – sæt kryds i kalenderen og mød frem. 
 
Bjarne Leth. 
Formand 



 
  
 
 
 
 

  

 

 


