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1. Klitsyn 

Der har ikke været klitsyn siden 2019, men vi er blevet lovet klitsyn omk. starten af 

september, der er dog ikke sat dato på endnu. 

Mens vi er ved klitterne, vil vi gerne opfordre til, at vi passer godt på vores klitter. De 

er skrøbelige. Men ved fornuftig opførsel og med nødvendig hensyntagen til naturen 

kan vi alle sammen nyde vores fælles naturperle. 

 

2. Aktiviteter 

I påsken havde vi tour de sommerhus, med stor succes. Der var mødt 40 -50 

personer op, og vi var rundt og se mange spændene sommerhuse, gamle, helt nye 

og alt der i mellem. Mange steder blev i beværtede med et glas, vi så gamle fotos, 

fik sommerhusenes historier og sjove anekdoter. En dejlig dag med en super 

aktivitet som vi helt sikkert vil gentage. 

Igen i år lykkedes det, at samle en stor flok Bjerghuse folk, vi var 38, til vores årlige 

arbejdsdag. På en blæsende solskinsdag fik vi samlet skrald i klitterne og omkring 

toiletbygningen og på stranden. Petanquebanen blev plejet, kanterne ved stierne 

blev klippet fri for roser, det blev fyldt grus i hullerne på vejen, branddaskere blev 

efterset og kasserne malet, rebstigerne efterset og repareret.                                   

Efter fælles møje, mødtes vi i nr. 100  og foreningen var vært ved en øl eller vand og 

lækre lun fiskefrikadeller fra Torsminde. Tak til Suzanne og Hans for husly. 

 

3. Veje og grøfter 

På Sletten ved nr. 31 og 32 har der været nogle problemer, med at store mængder 

vand ville samle sig. Vi har nu fået ændret hældningen på vejen, så vandet i stedet 

løber ud i rabatten. Nu håber vi at have fået løst problemet. 



Vores veje er lige nu i meget fin stand, ikke mindst takket være vores vejformand 

Jens Erik og entreprenørens arbejde. 

Hvis man er generet af store mængder støv, kan man henvende sig til bestyrelsen og 

få støvbekæmpelsesmiddel til at strø på vejen. 

 

4 Fiber- og elnet 

Vi står overfor en opgradering af vores el-net og i den forbindelse vil RAH fibernet 

udnytte, at der alligevel skal graves elkabler ned, til at lægge et fibernet. Det betyder 

at alle herude får mulighed for at få hurtigt internet.                                                       

De arbejder lige nu i Torsminde, og når de er færdige der, fortsætter de hos os. De 

vil starte nedgravningen i august og forventer at være færdige d. 10 oktober. 

Der er opsat en ny transformatorstation ved nr. 113. Den skal forstærke elnettet, så 

vi er klar til elbiler og varmepumper i fremtiden. 

 

5.  Affaldssortering   

Vi har samarbejdet med NOMI om at få opsat affaldssorteringsstationer, så hvert 

enkelt sommerhus slipper for at skulle have 8 forskellige affaldsbeholdere. Vi har 

haft lidt problemer med at finde en god plads til stationen. NOMI ser helst at der 

bliver etableret 2 pladser. En ved hver udkørsel, men der er ikke rigtigt noget fri jord 

nogen steder. Vi har foreslået, at den eksisterende plads bliver udvidet, men NOMI 

er ikke helt med på ideen. Vi har også foreslået pladsen ved den gule container, den 

syntes de dog var for afsides. P.t. er det status på vores gode samarbejde. 

6. Natur 

Til orientering: 

Det indhegnede område i Husby Klitplantage er er naturgenopretningsforsøg som 

udføres af Århus universitet. Ud over dette er der tale om at hele Husby Klitplantage 

skal udlægges til Naturnationalpark. I den forbindelse er formanden blevet inviteret 

til at deltage i et projektgruppemøde den 18 august, hvor Naturstyrelsen Vestjylland 



gerne ville høre forslag og kommentarer fra forskellige interessegrupper, naboer 

osv.                                                                                                                             

Foreningens bestyrelse har besluttet ikke at gå aktivt ind hverken for den ene eller 

den anden side – da der i foreningen er medlemmer af begge holdninger. 

 

7. Nye sommerhusejere 

Også i år kan vi byde velkommen til nye sommerhusejere, der er faldet for vores lille 

smørhul.  Vores sommerhusområde er præget af huse der ligger midt i næsten urørt 

natur, der afspejler vesterhavsegnens planteliv. Vi byder vores nye naboer hjerteligt 

velkommen til vores fællesskab, og ønsker jer meget glæde og hygge  på vores lille 

sted. 

 

 

  

  


