
  

  Nyhedsbrev December 2009 

Her hvor vi er kommet godt ind i årets sidste måned vil jeg omtale de ting som bestyrelsen pt. arbejder med 
samt de ting der har været hen over sommeren siden vores Generalforsamling i maj 2009. 
  
En af de ting som bestyrelsen arbejder med sammen med de 3 andre grundejerforeningen i Vejlby klit 
Området er hvem der fremover skal drive vores drænsystem. 
Lemvig Kommune går nu i gang med at lægge alt spildvand i kloak og vil så efterfølgende ikke drive og 
Vedligeholde drænsystemet efter dette er afsluttet. 
 
Vi har i enighed med de andre 3 grundejerforeninger protesteret over denne beslutning og der har været 
afholdt en del møder med Teknik og Miljø afd. Lemvig Kommune, med Formand Jørgen Nørby i spidsen. 
Ved det sidste møde her i november 2009 kom Jørgen Nørby med et forslag til at man fremtidssikrede 
området med en udbygning af drænsystemet set i relation til mere nedbør, højre vandstand i havene som 
man forudser i fremtiden. 
Efterfølgende skal der oprettes et ”drænlaug” til at drive dette projekt fremover. 
Det vil være for omfattende at komme med detaljer i dette nyhedsbrev men kan oplyse at alle 4 bestyrelser 
har givet positivt tilsagn til Lemvig Kommune om at arbejde videre af den vej. 
Alle grundejer i området, ca. 1000, vil være omfattet af denne ordning. 
Mere om denne sag på vores generalforsamling, hvor vi vil forsøge at få relevante personer fra Kommunen 
til at komme og give en fyldestgørende information. 
 
I september måned fik vi en henvendelse fra grundejerforeningen Libravej om optagelse af deres 37 
grundejer i vores grundejerforening, hvilket vi i bestyrelsen har sagt ja til. 
Bestyrelsen i grundejerforeningen Libravej har at afholde møde med deres medlemmer hvor de fik accept 
til at nedlægge foreningen. 
Det er aftalt de indtræder i grundejerforeningen Vejlby Klitplantage 01.04.2010 og med et indskud på 1.000 
kr. pr, grundejer som svarer til den kapital vi har pt. pr. grundejer. 
 
Der har ikke været de store sager hen over sommeren, men jeg vil dog benytte dette nyhedsbrev til at gøre 
opmærksom på at man skal læse lokalplan 15 igennem inden man opføre eller ændre noget ved 
sommerhuset eller på grunden. Der er nogle sager i den anledning vi i bestyrelsen må til at arbejde med og 
få rettet. 
 Til slut vil vi fra bestyrelsen ønske alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår med tak for samarbejdet i 
2009. 
Bjarne Leth                                                                                                                                                                
Formand. 



  
 
 
   

 

 


