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SØNDERVIG-SANGEN

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Melodi: On the Road to Mandalay
Vil du fra en klittop se, når aftensolen går i hav,
vil du strejfe med stranden, mens du søger efter rav,
vil du høre havets hymne give genklang i dit sind,
medens fjerne kirkeklokker ringer solfaldstimen ind?
Læg din kurs mod Holmslands Klit – til et udsyn milevidt,
hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit,
der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt,
og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt.
Er du mødig i dit sind og træt af byens larm og kvalm,
ønsker du en lille solbeskinnet plet med marehalm,
vil du se, hvor havets revler trækker deres hvide bånd,
mens du lader millioner sandkorn drysse fra din hånd?
Læg din kurs mod Holmslands Klit – til et udsyn milevidt,
hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit,
der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt,
og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt.
Vil du se, når bølgen fråder i ubændigt raseri,
så de beder gode magter stå hver sjæl på søen bi.
Vil du se en sommerkvæld, når Vesterhavet er i ro,
solens stråler over vandet som en bred og gylden bro?
Læg din kurs mod Holmslands Klit – til et udsyn milevidt,
hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit,
der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt,
og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt.
Se, hvor marehalmens finger tegner cirkler om sin rod,
og hvor sortebærret ødsler sine perler for din fod,
brune børn i bølgen bader, søen vugger skibets stavn,
og i mulmet fyrets øje leder ind mod sikker havn.
Læg din kurs mod Holmslands Klit – til et udsyn milevidt,
hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit,
der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt,
og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
på Beach Bowl lørdag den 31. marts 2012 kl. 14.00
Dagsorden er i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag bedes sendt til Ellen Marie Vestergaard, Tranekærvej 96, 7400 Herning.
Der serveres som sædvanlig suppe fra
kl. 12.30 til kl. 13.30.
I forbindelse med generalforsamlingen
vil Kystdirektoratet komme med et indlæg om kystbeskyttelse.

Om du færdes her i klynge eller vandrer for dig selv
under stormens travle skyer eller himlens blanke hvælv,
kalder havets brænding ikke – hvisker lyngen ikke tyst?
til de toner i dit øre, og det synger i dit bryst.
Læg din kurs mod Holmslands Klit – til et udsyn milevidt,
hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit,
der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt,
og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt.
Sunget bl.a. ved Hvide Sandes byjubilæum i 1981 og altid ved arrangementer i Søndervig Beboerforening.
Skrevet af Valdemar Jørgensen, Vejle – broder til fhv. murermester Carl Chr. Jørgensen, Ringkøbing.

Oplysninger om Søndervig Beboerforening
Bestyrelsen består af: Formand Ellen Marie Vestergaard, næstformand K. O. Jensen, kasserer Gert N. S. Jensen,
Arne Nørgaard, Carsten Linaa Hansen, Keld Hansen og Anna Maxen.
Suppleanter er Lars Bollerup, Nils Christiansen og Gustav Strøbech.
Post til foreningen kan sendes til:
Søndervig Beboerforening, c/o Ellen Marie Vestergaard, Tranekærvej 96, 7400 Herning (emvestergaard@os.dk)
Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Ringkøbing Landbobank – reg. nr. 7670 konto 1530588.
Hjemmeside: www.sondervig.dk
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Klipning af levende hegn:

Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår vedtægternes §
4 ændret, så der er 7 medlemmer
af bestyrelsen, og så der ikke er så
fast en bestemmelse om de enkelte
medlemmers tilhørsforhold. Endelig
foreslår vi, at der indsættes en bestemmelse om kravet til flertal ved
vedtægtsændringer, selv om det
bør være således, at der er tale om
almindeligt flertal blandt de fremmødte, når ikke andet er nævnt.
NUVÆRENDE FORMULERING:
§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 3 vælges blandt lokale fastboende eller
erhvervsdrivende og 2 ejere af fritidshuse.
Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.
Samtlige valg gælder for 2 år, idet
3 medlemmer afgår i år med ulige
årstal og 2 afgår i år med ulige årstal.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer og

sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.
Den er beslutningsdygtig når mindst
3 bestyrelsesmedlemmer deltager.
Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen forpligtes ved formandens
underskrift eller i dennes fravær ved
underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.
Den er beslutningsdygtig når mindst
4 bestyrelsesmedlemmer deltager.
Beslutninger træffes ved stemmeflerhed.
Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende. Foreningen forpligtes ved formandens underskrift
eller i dennes fravær ved underskrift
af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

FORESLÅET FORMULERING
§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med repræsentation fra såvel lokale fastboende,
erhvervsdrivende og ejere af fritidshuse.
Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.
Samtlige valg gælder for 2 år, idet 3
medlemmer afgår i år med lige årstal og 4 afgår i år med ulige årstal.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer og

NY BESTEMMELSE
Der er ikke nogen særlig bestemmelse om hvilket flertal, der kræves,
for at man kan ændre vedtægterne.
Derfor foreslår vi, at der indsættes
en ny bestemmelse som §9. Vi foreslår følgende ordlyd:

bliver klippet. Det giver ridsede biler
og andre problemer med trafikken.
I Søndervig beboerforening vil vi
indføre den procedure, at vi klipper hegn og roser ud mod vejen for
grundejerens regning, hvis grund
ejeren ikke har gjort det, inden den
1. juli 2012.
Regningen vil blive fremsendt fra
den lejede entreprenør – skøn ca.
300 kr.

Dette fik vi bekræftet på vort møde.
Kystdirektoratets
repræsentanter
sagde, at man ikke i et sådant turistområde kunne acceptere, at stranden ikke fortsætter med at have den
karakter, som den har i dag. Endvidere blev det bekræftet, at kystbeskyttelsen skal beskytte husene - og
ikke kun beskytte mod gennembrud
i klitterne. Der blev endvidere lagt
vægt på, at kysten skal fremtræde
indbydende og uden for mange synlige ting, som ikke er naturlige for
kysten.
Det var i efteråret planen, at der
skulle have været sandfodret ved
Søndervig i år, men på grund af, at
skaderne er så store ved Krylen og
Krogen, bliver disse områder sandfodret i år i stedet for.
Vi har inviteret en repræsentant fra
kystdirektoratet til at komme umiddelbart før generalforsamlingen for
at redegøre nærmere for, hvad der
er sket med kysten og hvilke planer de har for sikringen af kysten.
Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål.

Rollefordelingen mellem Kystdirektoratet og Skov- og Naturstyrelsen er således, at det er kystdirektoratet, der har med kystsikringen
på strandsiden af klitterne at gøre,
mens det er Skov- og Naturstyrelsen, der tager sig af beskyttelse af
klitterne. Hvis vi selv vil foretage os
noget, så kræver det en tilladelse
fra den rette myndighed.
Den kommunikation, som vi har haft
med de øvrige grundejerforeninger
har gjort, at vi har fået øjnene op
for, at vi måske selv kan gøre lidt
mere for at lave beskyttelsesforanstaltninger i klitterne. Vi overvejer at lave en plantedag mv. lørdag
den 29. september, og vi vil på generalforsamlingen indsamle kontaktoplysninger på medlemmer, der
er interesseret i at deltage i en sådan plantedag. På en sådan dag kan
man forene det nyttige med det behagelige, idet det er meningen, at
Søndervig Beboerforening vil sørge
for forplejning i forbindelse med arbejdet.

§9 Ændring af vedtægterne kan ske
ved simpel flertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Den oprindelige § 9 bliver herefter § 10.

KYSTSIKRING
Sikring af kysten har været meget fremme i debatten i forbindelse med de storme, der har været i
december og januar denne vinter.
Disse storme har været hårde ved
kysten og klitterne – nogle steder
mere end andre.
Vi har fulgt, hvad der har været skrevet i pressen og har haft kontakt til
andre beboerforeninger på vestkysten. Senest har vi den 23. februar
2012 haft møde med Kystdirektoratet for at høre nærmere om deres
observationer og planer for, hvad
de vil gøre for at sikre, at havet ikke
æder mere af kysten. Et af formålene med mødet var også at få en
bekræftelse af den mail, som Søndervig Beboerforening fik den 28.
januar 2005, hvor man slog fast, at
kysten over en årrække ikke i gennemsnit må rykke længere ind i landet, stadig står ved magt.Tidligere havde man accepteret, at kysten
måtte rykke 0,7 m ind i landet pr. år.
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Kommunen indrykker nedenstående annonce i de lokale aviser. Det er
et problem, at der er en del levende
hegn langs veje og stier, som ikke

Nyt fra Søndervig 2012 • 5

Vejvedligeholdelse i Søndervig
Ringkøbing–Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har besluttet at
nedlægge den nuværende ordning
med hjælp til udførelse af vejvedligeholdelse på private fællesveje
ved udgangen af 2011.
Ved nedlæggelse af vejvedligeholdelsesordningen medvirker dette
også, at der ikke automatisk bliver
opkrævet penge til vejvedligeholdelse over ejendomsskattebilletten.
Nedlæggelsen af ordningen er begrundet i, at ordningen kun har været tilbudt en lille del af kommunens
grundejere ved private fællesveje.
Kommunen har tilbudt at udføre individuelle ordninger for hjælp til at
udføre vejvedligeholdelsen, herudover har kommunen tilbudt at
opkræve
vejbidrag/grundejerforeningsbidrag.
Søndervig beboerforening har aftalt
med Ringkøbing Skjern-Kommune,
at kommunen fortsætter med at opkræve bidrag, som der kræves betaling for.
Beløbet indsættes på en særskilt
konto forbeholdt vejudgifter.
Dette er aftalt for det område hvor
vores forening har de fleste medlemmer i området.
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Det er aftalt med Ringkøbing-Skjern
kommune, at Beboerforening fra
2012 på foreningens område vil
forestå vejvedligeholdelse af de private fællesveje omfattende:
Troldedalen, Holdvej.
Sand Holms Vej, Hafavej
Del af Nordsøvej, Sletten, Plantagevej, Molsvej, Harbo Stagesvej.
Del af Nordsøvel, Solvej, Hjelmevej,
Fyrrekrat og Hvidbjergvej.
Krattet, Marehamlem og Lyngen.
Foreningen har udbudt arbejdet i licitation, hvor der har været indbudt
3 lokale entreprenører, 1 udenbys
og Ringkøbing-Skjern Kommunes
vejvæsen.
Omfang og tilbud omfatter.
1. Vejafhøvling 4 gange årligt på
stamveje og en gang årligt på
stikveje.
2. Udlægning af supplerende stabilt
grus.
3. Tilbud på udlægning af overfladebelægning (OB) i delområder.
Bestyrelsen har vurderet de 5 indkomne tilbud og har valgt tilbud fra
Holmsland Maskinstation som mest
fordelagtig til at udføre arbejdet i
2012.
Udover normal vedligeholdelse er

det bestyrelsens hensigt at forbedre de mest belastede veje med udlægning af overfladebelægning (OB)
– dette er i sidste regnskabsår udført på del-vejstrækninger ved Sand
Holm Vej og en del af Vestkyststien.
Det er udført i en rød/lerbrun farve
som passer pænt til naturmaterialer.
Herudover vil vi arbejde for at grundejere i de berørte områder selv deltager med egne midler, hvilket vil
medføre at de påtænkte forbedringer kan gennemføres væsentlig hurtigere.
Vejvedligeholdelse i de nævnte områder omfatter ca 1000 sommerhuse/grundejere. Der forekommer
veje i området som ikke er med i
grundejerforening med opkrævning
af vejbidrag – disse veje vil med
fordel kunne indgå i ordningen såfremt der er interesse herfor. Herudover har der været henvendelse fra
enkeltpersoner i både syd og nord
for det beskrevne område, som har
forespurgt om at være med i ordningen, hvilket vi gerne vil tilbyde uden
at genere andre beboerforeingen eller vejlaug.
For jo flere som er med i en samlet ordning dses bedre og billigere
vil dette blive.

Aktiviteter i Søndervig 2012
Sæt X i kalenderen…

Bededagsferien – søndag den 6. maj:
Giro d’Italia. Løbets første spurt afvikles i Søndervig kl. ca. 13.30. Kom i god tid. Vejene spærres fra ca. kl. 11.30.
Der bliver arrangeret masser af aktiviteter i forbindelse med løbet.

Pinsen:
Rav-festival med guidet tur på stranden.

Grisefest:
Den 12., 19. og 26. juli samt den 2. august på torvet ved Oasen

Turistgudstjeneste:
Søndag den 15., 22. og 29 juli samt 5., 12., og 19. august på Beach Bowl

Søndervig-Jazz ved Beach Bowl:
Søndag den 1., 8., 15., 22. og 29 juli samt 5. og 12. august.
Se omtale på side 8

Bagagerumsmarked:
Tirsdag den 3. april, 26. juni, 3., 10., 17., 24. og 31 juli
samt 7., 14., og 21. august samt tirsdag den 16. oktober

Fitness
Igen i år har Søndervig Beboerforening fået tilbud på Fitness i
Beach Bowl. Der er flot udsigt
over golfbanen og Ringkøbing
Fjord fra lokalerne. Der er åbent
hver dag fra kl. 7.00 til 22.00,
og der er alle sædvanlige træningsmuligheder. Medlemmerne i Søndervig Beboerforening
kan i Beach Bowls træningsafdeling købe 10 turs kort til 300 kr.
Normalprisen er 60 kr. pr. gang.
Man sparer altså 50 % ved at
købe kort på denne måde.

Solnedgangs-gudstjenester på stranden ved Badevej:
Planlagt at skulle afvikles 4 gange. Følg med på www.sondervig.dk

Hybenfestival:
Søndag den 12. august

Kartoffelfestival:
14. og 15. oktober
Forbehold for evt. fejl og aflysninger.
Der kommer løbende aktiviteter til... Følg med og læs mere på www.sondervig.dk
Her kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet, så du hele tiden er orienteret om, hvad der sker i DIN ferieby.
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JAZZ i Søndervig sommersæsonen 2012
gebal m.v. festivalen. Orkestrets indtjening er reserveret til legater og 2
årlige offentlige koncerter.

Jazz i Søndervig gennemføres i sommeren 2012 i et snævert samarbejde mellem Søndervig Beboerforening, Centerforeningen i Søndervig
samt restaurant Beach Bowl. Jazz i
Søndervig indledes på Beach Bowl,
Lodbergsvej, søndag den 1. juli kl.
13.00 til kl. 15.30, og de efterfølgende 7 søndage er der et tilsvarende
arrangement, men hver gang med
et nyt orkester. Hver gang med et
nyt og anderledes orkester. Alle arrangementer er offentlige og med
gratis adgang for alle. De gennemføres – afhængig af vejret – helst
udendørs, hvis vejret er godt, men
ellers indendørs. Ved samtlige arrangementer er der mulighed for at
købe drikkevarer, og der er adgang
til en populær fiskebuffet. Der er
dog ingen købetvang.
Vore musikalske gæster er i år:
Søndag den 1.juli
Det kendte vestjyske BLÅBÆRRENE,
som består af læge Jesper Egerup på
basun, tandlæge Jens Ole Steen på
klarinet, journalist Flemming Nordenhof på trompet, projektkoordinator Ove Munch Thomsen på trommer, flymaler Poul Nielsen på banjo
samt skoleinspektør emeritus Bent
Johansen på bas. Blåbærrene har
været gæst I Søndervig utallige gange, og hver gang opnået stor succes.
Søndag den 8.juli
Herning-orkestret THE BAND er et
populært orkester med en flot blæserfront med bl.a. denne gang med
trompetisten Flemming Nordenhof og Per Jegbjerg på basun. Sidstnævnte fra det kendte Silkeborg-
orkester Bourbon Street Jazzband
The Band har gennem mange år været fast orkester, bl.a. i Søndervig, på
Muslingefestivalen i Løgstør; tll Kon8 • Nyt fra Søndervig 2012

Søndag den 15.juli
Fætter Orla + Four – et meget populært orkester i det nordjyske. Det
blev startet af trompetisten Orla Sørensen også kendt i det midtjyske
fra mange års gæstespil på River
Boat-festivalen. Fætter Orla og hans
venner spiller øre og dansevenligt
musik

ste trompetister i det jyske. At der
falder vittigheder af plejer at falde i
god jord. AROSIA har spillet i mange
verdensdele

Søndag den 12.august
West 55th Street Stompers er et traditionel jazzband, men af en noget
anden slags. Orkesteret fremstod allerede i de tidlige 70’ere som eksperter i Jelly Roll Mortons musik, og
dette præger stadig bandets repertoire. Engagerer man West 58th kan
man få numre at høre, som få andre jazzbands kan eller overhoveSøndag den 22.juli
Hof Band boltrer sig med stor lyst og det ved findes! Bandet kan prale af
spilleglæde i mange forskellige jazz- et engagement, som må være nogenrer. Traditionel jazz, jazzificere- get af en rekord, idet det i 36 år i
de danske revyviser, swing, bossa træk har spillet til det årlige julebal i
nova, evergreens og jazzstandards Skjern, uden at folk er blevet trætte
indgår typisk i en koncert med Hof af det af den grund. De, som danser
Band, der har eksisteret med sin nu- dernede i dag, er børnebørn af det
publikum der kom, da vi begyndte,
værende besætning siden 1998.
og vi er fast besluttede på at tage
en generation mere med! I dag beSøndag den 29.juli
Det meget populære BOURBON står bandet af Flemming Nordenhof,
STREET JAZZBAND har været med trompet og vokal, Bent Østergaard,
i toppen af dansk jazz siden 1956. klarinet og sax, Peter Jessen, basun,
Det har markeret sig med koncerter i Poul Schultz Nielsen, banjo, Leif Ennæsten alle verdensdele. I dette or- evig, bas, Imrich Cisar, trommer og
kester bl.a. én af Danmarks bedste USH, klaver.
saxofonister, Finn Odderskov.
Søndag den 19.august
Egnens populære big band: RingSøndag den 5.august
AROSIA, et af Danmarks bedste og købing Big Band under ledelse af
af mange betragtet som Århus byor- Flemming Nordenhof og med flere
kester. Med i dette orkester er bl.a. solister. Ret til ændringer forbeholtrompetisten, der er én af de bed- des.

Julekoncert i Søndervig
Beboerforeningens anden koncert i
november 2011 stor succes en tradition der (må) fortsætte.
I Søndervig Beboerforening opstod
i eftersommeren 2010 den ide at
gennemføre en Julekoncert. Inspirationen var en koncert der blev gennemført året forud på Beach Bowl i
anledning af orkestrets jubilæum.
KOj kontaktede den gang en række
amatører og efter få møder var der
tilsagn fra Ringkøbing Big Band og
Holmsland koret.
Andre blev kontaktet men den gang
uden tilsagn.
Det fik man derimod fra Det kulturelle Samråd i Ringkøbing-Skjern
kommune og BeachBowl. Økonomien var sikret.
Man kom i gang i 2010 – og næsten
fuld hus – og det gav lyst til også at
lave koncert i 2011.
Julekoncerten i november 2011 blev

en festlig eftermiddag for 300 personer indendørs, og alle bænket
med gratis kaffe indenfor rækkevidde.
Det sidste et godt grundlag for samvær.
Før koncerten marcherede også denne gang Ringkøbing Garden rundt i
Søndervigs gader, og repræsentanter for garden blæste indendørs koncerten i gang præcis kl. 15.00.
Ringkøbing Big Band indledte koncerten med en afdelingmuntre jazzificerede kendte julemelodier. Senere sang Holmsland Koret og inden
pausen spillede et nyt ensemble i
lokalområdet, nemlig Ringkøbing
Tubakvartet.
Medlemmer af denne lidt specielle orkesterform er kendte i lokalområdet, nemlig Eva Saaby Provstgaard og Bjarne Andersen, der begge
spiller på Eufonimum,og på Eb-tuba

Hans Chr. Vestergaard og på Bb-tuba
Preben Lauritsen.

Flytning af postkasser senest
1. januar kostede i alt 1 milliard
Protester var der mange af i sagen
vedr. postkasser, men producenter
af postkasser og nødvendige standere var godt tilfredse.
At denne arbejdsbesparende beslutning betød, at mange gamle og invalider med gangbesvær nu blev
overladt til dagligt besvær med at
kontrollere om der var noget i postkassen betød tilsyneladende ikke ret
meget for POST DANMARK.
Alle, der skulle have ny postkasseog det var mange - måtte bøde ca.
kr: 1.000 + besvær, omregnet for
alle i Danmark kostede denne løsning danskerne ca. kr: 1.000.000.000
= en milliard.
Gentager en sådan historie sig nu
bl.a. i vores sommerhusområde ?
Foreningen håber det ikke, men faktum er, at alle sommerhusejere har
modtaget en skrivelse fra Ringkøbing-Skjern kommune med krav om
ændringer af forhold omkring affaldsbeholderen og udført senest 1.
maj 2012.

Til forskel fra andre krav fra EØS 90
I/S, det lokale renovationsselskab,
er der denne gang ikke tale om et
krav fra ”bare” et privat firma, men
et krav fra myndigheden, i dette tilfælde Ringkøbing-Skjern kommune.
Det er derfor uklogt ikke at rette sig
efter denne myndigheds beslutning,
som sikkert vil medføre minimale
tidsbesparelser ved indsamling af
affald, men under alle omstændigheder betydelige omkostninger for
vejlauget (=beboerforeningen), idet
der forventes
- at kørebanen er minimum 4 meter bred
- at kørebanen er farbar – også i
perioder med regn og sne.
Herudover forventes at affaldsbeholderen m.v. opfylder en række
krav, som man kan læse om i det
udsendte brev, bl.a. at ”skjulet” skal
være åbent mod vejen.
D.v.s. at man ønsker at affaldsbeholderen/posen skal ses og ikke skjules!!!

Da mange skjuler, skal mange i det
mindste nu til at vende, have besvær og udgifter til event. nyt skjul,
på ca. 1.000 kr.
De nye krav stiller mange ejere i klitterrænet overfor en større opgave.
Foreningen vil derfor henvende sig
til Ringkøbing-Skjern kommune og
med den forsøge at finde en løsning, der kan accepteres af mange
og som – meget væsentlig - er tilpasset et sommerhusområde.
Det sidste synes ikke at være tilfældet.
Vi ved godt, at en løsning f.eks. indebærer, at indsamling af affaldsposer fremover foretages med mindre
biler. Hvis det er løsningen, græder
vi tørre tårer.
Vi er sikkert enige om, at de nu anvendte lastkøretøjer ikke er anvendelige på alle veje. Kom til generalforsamlingen, hvor der vil blive
givet en orientering.
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Åbningstider i Søndervig Centret

Opsummering af regler omkring nybygning, om - og tilbygning af sommerhuse
omkring Søndervig 2012.

(fra uge 12-2012 til og med uge 11-2013)

2012:		
Uge 12-13

T-F-L-S 11-17

Uge 14-15

10-18

Uge 16-17

O-T-F-L-S 10-17

Uge 18-19-20-21-22-23-2425-26

10-18

Uge 27-28-29-30-31-32

10-19

Uge 33-34-35-36

10-18

Uge 37-38-39-40-41

10-17

Uge 40+41 Hamburg efterårsferie

Uge 42

10-18

Uge 41+42 Schleswig Holsten efterårsferie
Uge 42 = dansk efterårsferie

Uge 43-44

10-17

Stadig tysk efterårsferie i nogle områder

Uge 45-46-47-48-49-50

L-S 11-16

Uge 51

11-17

Uge 52

T-F-L-S 11-17

Påske
Uge 18 = Bededagsferie
Uge 20 = Kr.Himmelfart
Uge 23-24 = Pinse

2013:		
Uge 1



Frivillig

Uge 6

L-S 11-17

Uge 7

10-17

Dansk vinterferie

Uge 8

11-17

Dansk vinterferie

Uge 9

F-L-S 11-17

Alle om - og tilbygning, som udvider beboelsesarealet
skal godkendes af kommunen. Garager/ carporte/
overdækninger der ikke er indbyggede (ikke under
samme tagkonstruktion), kan opføres uden anmeldelse
eller tilladelse fra kommunen, når de overholder reglerne i
Bygningsreglementet af 2010 - BR10 afsnit 2.7.6 stk. 3 og
når det samlede areal af disse bygninger ikke overstiger
35 m².



Der må ikke bebygges mere en 10 % af grundens areal,
dog maksimalt 120 m², inklusiv overdækkede
uopvarmede terrasser/udestuer.



Herudover må der opføres overdækkede åbne terrasser
på max. 5 % af grundens areal.



Beboelsesbygninger incl. overdækkede terrasser og
udestuer skal altid have en afstand til skel på mindst 5
meter.



Dette gælder også for karnapper, verandaer,
svømmebassiner, skorstene, havepejse m.v. samt
opholdsarealer der er hævet mere end 30 cm over det
naturlige terræn.

M 10-14
T frivillig
O-T-F-L-S 11-17

Uge 2-3-4-5

Uge 10-11

På de grunde hvor der IKKE er en
lokalplan/kommuneplan gælder følgende
regler, underordnet hvad der er nævnt i
Bygningsreglementet af 2010- BR10
www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk



Udhuse og lignende på under 10 m² kræver ikke
byggetilladelse eller anmeldelse, når nedenstående
respekteres.



Ingen del af bygningen må være højere end 2,5 meter
over terræn.



At de ikke anvendes til beboelse.



Der må kun forefindes 2 bygninger af denne art på hver
grund.



Afstand fra anden bebyggelse på samme grund skal
mindst være 2,5 meter.



Afstand til skel/sti/vej skal mindst være 2,5 meter.



Satellitantenner på max. 1 m i diameter og tagantenner
der er CE mærkede, skal ikke godkendes af kommunen.



Hemse (indskudte etager): Det er en betingelse, at den
indskudte etage står i åben forbindelse med det rum, den
er indbygget i. Til gulvarealet medregnes kun den del af
arealet, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv
ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens
udvendige side.
Der kan indrettes 2 eller flere hemse med et areal på
højst 4,5 m2, men hvis de ikke skal betragtes som
selvstændige beboelses rum, er det en betingelse, at de
ikke er internt forbundne, herunder at adgang til hemsene
foregår separat.



Hamburg forårsferie


Hvor intet andet er nævnt, gælder åbningstiderne alle ugens dage.
Når åbningstiden skifter, gælder den kommende uges åbningstider fra lørdag, som er ankomstdagen for mange
af vore gæster/kunder.



Carporte, garager, udhuse og lignende mindre bygninger
må opføres indtil 2,5 meter fra skel, sti og vej, når højden
inden for en afstand på 5 meter ikke overstiger 2,5 meter.



Maksimal samlet længde af bygninger tættere på skel
end 5 meter er 12 meter.



I vægge tættere på end 5 meter, må der ikke isættes døre
eller vinduer.



Bebyggelser i sommerhusområder må kun opføres i én
etage, uden mulighed for indretning af tagetagen.
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Byggehøjden må ikke overstige 5 meter og ydervæggen
må ikke overstige 3 meter på mindst den ene langside,
målt fra terræn til væggens skæring med tagfladen.

Terrænændringer og volde skal søges placeret i
tilknytning til huset og/eller terrassen og de skal udformes
i bløde kurver så de får præg af det naturlige klitlandskab.
Højden må ikke overstige 1,2 m og de skal placeres
mindst 1,5 m fra vejskel. Vegetationen på
terrænændringer og volde skal være naturligt for
klitlandskabet og der må ikke tilføres muldjord eller
lignende til udefra.

Hvis der er særlige terrænforhold, eller andet som ikke er
nævnt her, bør der søges råd og vejledning hos en
byggesagkyndig eller kommunen.
Ved om - og tilbygninger skal reglerne i BR10 med hensyn til
isolering, redningsåbninger m.v. nøje overholdes.
Det vil gå for vidt at beskrive alle disse forhold i denne artikel.
Læs alle reglerne på:
http://www.rksk.dk/sommerhuse-8282.aspx
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GIRO D´ITALIA - SKAL OPLEVES I SØNDERVIG

Foreløbigt Program – ret til ændringer forbeholdes. Hold øje med programmet på
www.sondervig.dk
TORSDAG 19. APRIL
Kl. 19.00-21.00 - Giro d´Italia optaktsarrangement med Danmarks mest vindende cykelrytter Rolf Sørensen.
Bliv´ klædt ordentligt på til Giro d´Italia, få de bedste cykelanekdoter - og svar på alle
dine spørgsmål angående verdens næststørste cykelløb fra Rolf Sørensen himself.
Sæt X i kalenderen 19. april og kom til italiensk Giro d´Italia aften på Beach Bowl i Søndervig. Pris pr. person kr. 395,- inkl. italiensk tallerken, et glas vin og en goodiebag til
en værdi af kr. 350,PÅSKEN
Cirbecco Maskotten – Giro d´Italias lyserøde bjergged – deler overraskelser ud.
FREDAG 4. MAJ
Kl. 22.00 - Club Lounge Bar Verona - Mafiosa Fest - I hælene på mafiaen… Lyserød champagne til den bedst udklædte mafiaboss. Hold dig orienteret på FaceBook

SØNDAG 6. MAJ
Kl. 9.00-10.30 Morgenmad i teltet kr. 50,- pr. kuvert
GRATIS til de første 100 morgenfriske cykel fans
Kl. 9.00-17.00 - Cykelmarked hos Søndervig Cykeludlejning
Prøv en 4-personers cykeltaxi, pimp din cykel og udnyt de gode
Cykeltilbehørstilbud.
Kl. 9.00-17.00 - Cykelhjelm KONKURRENCE
Kom i den mest fantasifulde og spektakulære lyserøde cykelhjelmskreation og VIND
gavekort til Søndervig Centerforenings butikker og restauranter.
Tag et foto og upload det på www.sondervig.dk hvor vinderen offentliggøres
Kl. 9.00-17.00 - Følg Giro d`Italia TV transmissionen på den 12 M2 store skærm i
Giro d`Italia-Teltet bag Pizzeria Valentino
Kl. 10.00-11.00 - Giro d´Italia CYKELLØB for de mindste… (3-6 årige)
Hvem kører flest omgange på tid?
Vi står klar med de lyserøde cykler på pladsen v/RUBY
Medaljer til ALLE. Ingen tilmelding, bare møde op!
Præmier til alle vinderne i hver aldersgruppe.
Kl. 10.00-16.00 - Danmarks Cykelmuseum - fra træcyklen over ”Væltepeteren”
til nutidens mest kendte modeller. Oplev også hvordan man i tidens løb har eksperimenteret med cyklen som fremdriftsmiddel.
Kl. 10.00-17.00 - Kunstudstilling i Giro d´Italia Teltet
Se og mød de danske kunstnere fra ”La Biennale d’Arte Contemporanea di Firenze”
Kl. 11.00-17.00 - GRATIS candyfloss til de første 100 børn klædt i lyserødt
Kl. 11.00-16.00 - Italiensk Vinfestival i Giro d`Italia Teltet
Køb et vinglas kr. 50,- og smag italienske kvalitets vine.
Gode Giro d`Italia vintilbud. Kom og gør et godt køb!
Kl. 11.00-16.00 - DELIMO serverer SMAGSPRØVER på Italienske specialiteter
Kl. 11.00-16.00 - Pølser på grillen… Italienske, almindelige danske m.fl.
Kl. 11.00-17.00 - Lyserødt LEGO legemarked i Giro d`Italia Teltet
Kl. 11.00-18.00 - Italiensk mad, vin og øl i Giro d´Italia Teltet
F.eks. Italiensk tallerken kr. 75,Kl. 12.00-14.00 - Vesterhavsrejer AD LIBITUM
Pil og spis ALLE de Vesterhavsrejer du orker… og få en snak med en rejefisker!
Kl. 12.30-13.00 - Italienske arier og serenader i Giro d`Italia Teltet m/Anne-Marie
Hjelm, klaver og Inger Kold, sang.
Kl. 12.30-13.30 - Kokken tilbereder smagsprøver på retter med Vesterhavsrejer.
Køb tallerken til kr. 25,Kl. 13.30-14.00 - GIRO D´ITALIA SPURTEN
Mellem kl. 13.30 og 14.00 forventes cykelfeltet at passerer
Søndervig hvor turens første pointspurt køres.
Kl. 14.30-15.00 - Italienske arier og serenader i Giro d`Italia Teltet m/Anne-Marie
Hjelm, klaver og Inger Kold, sang.
Kl. 17.00-21.00 - Italiensk gourmetmiddag på Restaurant Sandgaarden
Bordbestilling: 97 33 83 99
Forbehold for ændringer, fejl i programmet og aflysninger.
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LØRDAG 5. MAJ
Kl. 22.00 - Club Lounge Bar Verona
Kåring af ”Miss Giro d’Italia del Søndervig”. Hold dig orienteret på FaceBook

