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1. Tilbagemelding fra Holmlands Klit Turistforening’s (HKT) generalforsamling m.h.t. 
evt. kompensation v/Erik 

• HKT holdt generalforsamling i går d. 30. juni, og der er en klar afvisning af 
vores anmodning om kompensation i forhold til udskiftning af 
facadebrædder. 

• Rent juridisk har vi ingen rettigheder, men moralsk og etisk havde vi en klar 
forventning om en kulance erstatning fra HKT. 

• Erik svarer Jørgen Iversen/HKT, at bestyrelsen tager HKT’s beslutning til 
efterretning med stor beklagelse . 

• Vi forventer en del opmærksom, når udskiftningen af facadebrædderne i 
gangsættes. Når udskiftningen går i gang udarbejder vi en pressemeddelse. 
Vores formand vil være vores primære kontaktperson. Hovedbudskabet vil 
være, at årsagen til den alt for tidlige udskiftning af facadebrædder er, at der 
blev foreskrevet og anvendt facadebrædder af dårlig kvalitet. 

• FeriePartner Hvide Sande som mange af os udlejer gennem ejes af HKT. 
 

2. Status for forberedelse af prøvefelterne (hus 16 og hus 35) v/Erik 

• Der er forsinkelse i levering af træet, der skal bruges til prøvefelter. 

• Første gangs maling udføres fra fabrikken, som leverer træet. Erik Borg 
anbefaler, at vi til hovedprojektet også anvender brædder malet fra fabrik. 
Malingen bliver vandbaseret. Vi tager Erik Borg anbefaling til efterretning. 
Hvorvidt det får indflydelse på prisen er uafklaret. 

• Erik Borg anbefaler, at 2. gang maling udføres på stedet efter montering, 
måske et par år efter udskiftningen, som et større samlet malerarbejde. 

• Erik Borg vurderer ikke, at dette får indflydelse på tidsplanen for 
hovedprojektet. 

 
3. På den seneste generalforsamling blev det bragt op, at det var uhensigtsmæssigt at  

adgangsvejen foran nr. 14 – 21 blev brugt til parkering, der var bekymring om vejen 
var udlagt til brandvej. 
 
Niels har undersøgt sagen, og har gravet lidt i reglerne vedr. brandvej og den 
byggetilladelse, der er givet til bebyggelsen. 

• Byggetilladelsen til Slusen 14 til 34 er udstedt af Holmsland kommune den 4. 
marts 2004. Byggetilladelsen er givet med hjemmel i ”Bygningsreglement for 

 



småhuse 1998”. Dette regelsæt giver ikke kommunalbestyrelsen hjemmel til, 
at pålægge bygherrer at udlægge brandvej i en bebyggelse. 

• I byggetilladelsen er der ikke nævnt noget om brandveje, hvilket selvfølgeligt 
hænger sammen med, at der ikke er lovhjemmel til at kræve, at der 
udlægges brandveje. 

• Den pågældende medarbejder, der i 2004 udstedte byggetilladelsen, er 
stadig byggesagsbehandler – nu i Ringkøbing-Skjern kommune. Han 
bekræfter d.d. (21. juni. 2021) at der ikke er stillet krav om brandveje.  

• For en sikkerheds skyld, har Niels også tjekket hos Brand og Redning Midt-
Vest, der er brandmyndighed i sager, der er omfattet af beredskabsloven. I 
2004 var det Holmsland kommune, der var brandmyndighed. Der er ikke 
givet påbud til vores byggeri med hjemmel i beredskabsloven. 

• Konklusion: Vejen foran Slusen 14-21 er ikke en brandvej. 
 
4. Hvad er mulighederne for at udvide vores parkeringskapacitet for at imødegå 

udfordringerne ved hus 14-21?  

• Vejen ved hus 14-21 har en bredde, der varierer fra 5,25 til 6,75 meter. Det 
giver ikke mulighed for, at der kan parkeres på anden måde, end langs med 
husene eller langs med den nordlige afgrænsning af grunden. 

• Hvilke muligheder kan vi umiddelbart se? 
o Udvidelse af vejen mod nord, så der er plads til parkering ved husene 

14-21, så der er plads til de parkerede biler. 
o Bedre udnyttelse af parkeringspladsen ved containeren. 

• Niels har flere gode ideer til yderligere pladser og vil arbejde videre med 
opgaven henover sommeren. Pia er sparringspartner. 

 
5. Evt. 

• Myre indenfor – Henrik oplyste, at de havde haft voldsomme problemer med 
myre indenfor. De havde rekvireret en skadedyrsbekæmper. Hvis I får 
lignende udfordringer kan AZ Service anbefales. Prisen var kr. 650,- inkl. 
Moms. 

• Næste møde søndag d. 5. september kl 9-12 via Skype. 
 


