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På grund af corona epedemien kunne vi ikke afholde generalforsamlingen, som vi plejer. Vi har ventet på, 

om det så kan lade sig gøre i sommerferien. Vi har normalt været ca. 300 til vores generalforsamling, og 

som bekendt sidder vi normalt tæt. Uanset om vi skulle kunne få lov til at samles nu, vil vi ikke have på 

samvittigheden, at vores generalforsamling skulle være årsag til spredning af smitten. Derfor holder vi 

generalforsamlingen på den måde, at vi sender beretning, regnskab og forslag til valg ud via vores 

hjemmeside. Hvis der er nogen af jer, der ønsker afholdt en skriftlig generalforsamling med mulighed for 

afstemning, vil vi gøre det.  

De fleste af vores aktiviteter er omtalt i Nyt fra Søndervig, som vi sendte ud i marts måned. Der er en del af 

de aktiviteter, som var planlagt, som måtte aflyses. Det gjaldt også vores Sct. Hans arrangement. Hvis 

nogen er jer, der mangler Nyt fra Søndervig, kan I finde den i elektronisk udgave på hjemmesiden 

sondervig.dk, Søndervig Beboerforening. Nu er tingene ved at åbne så meget op, at det kan lade sig gøre at 

gennemføre meget af det, som oprindeligt var planlagt. F.eks. er der nu søndagsjazz, og der var 

golfturnering den 18. juli. Hold øje med hjemmesiden. Musik på Sandpladsen bliver ikke på dette sted i år. I 

stedet vil musikerne spille rundt omkring i byen, så der ikke samles så mange ad gangen.  

Vi har deltaget i en arbejdsgruppe, som har arbejdet med planlægning af udviklingen i Søndervig, og vi 

deltager i en kontaktgruppe, som kommunen har nedsat om ændringerne af vejene. Vi har også for få dage 

siden indsendt vores høringssvar om de kystnære vindmøller. Der er ingen tvivl om, at vi helst så, at de blev 

flyttet ud til de møller, som er planlagt langt længere ude – Thor Vindmøllepark. Det er en forbedring, at 

vindmøllerne kommer ud på en afstand af ca. 9 km fra kysten alle steder, men det er stadig en skændsel, at 

man vil skæmme så stor en del af vores kyst med de kystnære vindmøller. Derfor deltager vi stadig i 

arbejdet med at få de kystnære vindmøller i den nuværende form droppet.  
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