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Referat
fra dialogmødet med sommerhusgrundejerforeningerne
8. juni 2021 kl. 15.00
Mødet afholdes på Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde - i kantine
1. Velkomst ved Preben Friis Hauge

2.
•
•
•

•

Lokalplaner og turisme
Oplæg om planlægning i sommerhusområder
Hvor planlægges næste lokalplan i sommerhusområderne
Turismestrategien
o Hvad er den videre proces og hvordan sikres sommerhusområdernes DNA i
den nye strategi
Status på lokalplaner i Blåvand

v/Varde Kommune
Tove Wolff
Tove Wolff fortæller at der bliver lavet en ny turismestrategi for Varde Kommune, da den
gamle ikke er tidssvarende mere.
Ny national strategi for bæredygtig vækst i turismen medio 2021, opdateret udviklingsplan for Vestkysten og lokale indsatser og behov er alle indsatser som skal være med til
at danne den nye turisme strategi.
Tove Wolff fortæller fortsat at der har været afholdt en work shop den 7. april, hvor der
er kommet en masse forskellige input ud af mødet. Der har samtidig også været møder
med erhvervslivet, hvor kommunen har fået deres input. Tove Wolff orienterer om at der
vil blive afholdt en work shop igen i august.
De forskellige input bliver samlet og sendt til politisk gennemgang.
Tove Wolff fortæller også at Varde Kommunes turisme understøtter erhvervslivet og er
dermed et element i at vi kan have et godt og velfungerende samfund. Endnu en grund
til at en ny turismestrategi er en nødvendighed.
At lave en ny turismestrategi er en lang og krævende proces, men en nødvendighed for
at kunne lave en handleplan.
Natur-, klima- og miljø, lokalsamfund, økonomi og erhverv er alle elementer som skal
forenes i en turisme strategi.
Tove Wolff orienterer om byrådets mål som kort fortalt går ud på at arbejde for bære-
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dygtig udvikling af kvalitetsturisme, at understøtte udviklingen af kulturturisme og rekreative oplevelsesmuligheder i naturen, at udviklingen skal ske med respekt for områdets lokalsamfund og sårbare naturområder, at understøtte udviklingen i turismeerhvervet og understøtte arbejdet om et samlet Vestkyst og den fælles ambition om Vestkysten som Europas førende kystdestination.
Om lokalplanlægningen i Blåvand fortæller Tove Wolff at de har arbejdet meget længe
med den. De har fået nogle erfaringer med arbejdet i Henne, som de bruger i arbejdet
med lokalplanlægningen i Blåvand.
Tove Wolff fortæller om nogle af de ting som står i lokalplanen i Blåvand. Fx er der krav
om at der skal være en bræmme med beplantning og til parkering. Vejmiljøet virker me7
9443/18 re hyggeligt når der ikke holder biler alle vegne. Beplantningen er for at dyrene i områ7
det kan færdes frit mellem sommerhusene. Derfor er der begrænsning på det samlede
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må der bygges halvanden plan med stråtag, der er dog krav om tykkelsen på
brædderne (2 cm), der bliver bygget med. Der er åbnet op for muligheden for at man
kan bruge lidt mere moderne valg af træ og at der må bruges en kobberryg på huse med
stråtag. Der må ikke være alt for store ovenlys i huset.
Tove Wolff orienterer om at der er nye tiltag i gang fx en ny lokalplan for Grærup Strand,
hvor der bliver afholdt møder med grundejerforeningerne. Samt at i Henne bliver der
åbnet op for muligheden for et helt nyt sommerhusområde.
Allan Junge Vejers fortæller at de førhen har haft en aftale med Varde Kommune om et
arrangement ude i lokalområderne, hvor de lokale har haft mulighed for at komme med
deres holdninger og ideer til fx lokalområdernes DNA. Tove Wolff svarer at der ikke bliver afholdt nogle arrangementer, men at lokalområderne bliver nødt til selv at samles og
komme frem til deres bud på lokalområdernes DNA. Allan Junge, Vejers mener at det er
vigtigt at få områdernes DNA markedsført på den rigtige måde og at det hele passer
sammen. Vi skal ned i detaljerne og have sommerhusejerne med. Tove Wolff svarer at
nogle byer er bedre til at samles omkring deres egen DNA end andre, kommunen kan ikke gøre det for dem, de skal selv være med ind over. Allan Junge, Vejers vil meget gerne hvis kommunen vil gå mere ind i det, være en form for katalysator og på den måde
kommer der en rød tråd igennem det hele. Tove Wolff svarer at de prøver så godt de
kan at følge med, men nogle gange bliver efterspørgslen bare for stor.
Kjeld Kristensen, Grærup Vest synes det er at gå baglæns, DNA kommer før en strategi.
Tove Wolff orienterer om at DNA kan diskuteres på work shoppen i august.
Preben Friis-Hauge svarer at han tror på det nok skal komme med i handleplanerne.
Niels Aage Henriksen, Henne By spørger om, hvorfor der ingenting sker i Henne By, er i
kommet i gang med udviklingen? Tove Wolff svarer at der er møde med bygherrerne og
derefter går projektet i gang.
3. Byggeri og overholdelse af lokalplaner:
•
•

Byggeansøgninger – antal og sagsbehandlingstider
Ulovlige volde, indkørsler og landskabsændringer

•

o Skriv om regler, myndighedsbehandling, konsekvens
Ressourceperson herunder gennemførte sager det foregående år

v/Varde Kommune
Lars Tanghøj
Lars Tanghøj fortæller om byggeaktiviteter og at de har meget travlt samt at det er
svært at rekruttere kvalificerede medarbejder.
Lars Tanghøj orienterer om at sagsbehandlingstiden desværre ligger på ca. 12 uger. Men
at de prioriterer at der kan blive bygget ude i sommerhusområderne.
Antallet af anmeldelser stiger pt, ved udgangen af 2019, lå der 62 sager og ved udgangen af 2020 var der 87 sager.
7
9443/18 Lars Tanghøj fortæller at i budgetforliget er allokeret et årsværk til ulovlige byggesager i
sommerhusområderne.
7
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50 % af de anmeldelser kommunen modtager er vedrørende volde og terrænreguleringer
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er ulovligt. Da der bliver brugt rigtig mange ressourcer på disse sager.
Hvis vi overvejer at give dispensation for noget, bliver det sendt i høring og derefter
træffes der en afgørelse fortæller Lars Tanghøj.
Susanna Jensen, Blåvand spørger om ikke folk ender med at få dispensation, da der går
så lang tid inden kommunen kommer til sagerne? Hvad giver i dispensation til?
Lars Tanghøj svarer at der bliver ikke givet dispensation, bare fordi det har taget lang tid
før vi tager fat i sagen og at det er en individuel vurdering hver gang kommunen behandler en klage.
Susanna Jensen, Blåvand spørger om de sager der bliver sendt i høring om kommunen
er mere positiv stemt over for dem?
Lars Tanghøj svarer at kommunen sender i høring for at få oplyst sagen.
Preben Friis-Hauge spørger, hvor lang tid er en gennemsnitlig klagesag, tager ved planklagenævnet?
Lars Tanghøj skønner at det pt. er 12-15 måneder.
Niels Aage Henriksen, Henne By undrer sig over at en borger har fået at vide af kommunen at de ikke har nogle indsigelser over for at vedkommende laver et dige på 2 meter i
stedet for 1 meter, som der står i grundejerreglerne.
Lars Tanghøj svarer at kommunen ikke håndhæver grundejerforeningernes vedtægter og
ordensregler og dermed heller ikke kan stå til ansvar for, hvilke regler enkelte grundejerforeninger har.
Niels Aage Henriksen, Henne By spørger om de skal politianmelde vedkommende for
overtrædelse af grundejerforeningens regler, han mener det kunne være undgået hvis
kommunen havde nævnt over for vedkommende at der evt. kan findes lokale vedtægter
som skal overholdes.
Lars Tandhøj svarer at dette må være et forhold mellem grundejerforeningen og det enkelte medlem.
Poul Hopp, Blåvand Nord mener at lokalplaner kan blive for detaljeret og dermed meget
svære at overholde og vil hører om kommunen har tænkt sig at forfølge disse meget detaljerede bestemmelser i lokalplanerne?
Lars Tanghøj svarer at de vil opretholde bestemmelserne i lokalplanerne når de kommer
til de anmeldte sager, selvom der desværre er lang ventetid.
Poul Hopp, Blåvand Nord udtrykker bekymring omkring den lange ventetid, da det kan
ende med endnu flere sager fordi andre folk ser, hvad naboen har bygget og bygger det

samme.
Tove Wolff Fortæller at der bliver lavet en Pixi udgave af lokalplanerne i Blåvand, som
grundejerforeningerne kan udlevere og som borgerne kan forholde sig til.
Preben Friis-Hauge opfordrer folk til at tage billeder af ulovlighederne og sende dem med
ind til kommunen.
4. Vand og klima i sommerhusområderne
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•
•
•
•

Håndtering af vand i sommerhusområder
Status på ”projektmedarbejder” (opgaver og mødefrekvens m.v.)
Klimakontoen
Kloakering i sommerhusområder

v/Varde Kommune
Klaus Bertram Fries
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arbejde en handlingsplan for håndtering af spildevand i sommerhusområderne i Blåvand,

Ho og Vejers. Handleplanen skal koordineres med fastlæggelsen af fremtidige renseanlæg. Klaus Bertram Fries fortæller fortsat at håndteringen af spildevand i sommerhusområderne ikke afhjælper problemer med højt grundvand det skal håndteres sideløbende.
Klaus Bertram Fries orienterer om at kommunen skal have et hjemmelgrundlag for at
kunne påbyde kloakering ud fra en miljøforbedrende hensyn. Dvs. der skal være problemer i områderne, som er til sundhedsmæssig eller miljømæssig gene, hvor en kloakering vil afhjælpe problemet. Klaus Bertram Fries fortæller at kommunen brugte meget tid
sidste år på at indhente disse data. Nogle steder står grundvandet meget højt, om det
kan danne grundlag for kloakering, er kommunen ved at undersøge.
Der er opsat 6 grundvandsloggere, i Blåvand, Ho og Vejers som følges konstant.
Klaus Bertram Fries orienterer om at kommunen har udtaget vandprøver 13 forskellige
steder for om der kommer urenset vand ud i grøfterne. Klaus Bertram Fries fortæller at
der ikke er noget ud fra de 13 test steder der indikerer at vandet skulle være urenset.
Der bliver løbende taget prøver af badevandet og det ser fint ud.
Klaus Bertram Fries fortæller at der vil blive igangsat et pilotprojekt med udarbejdelse af
en plan for håndtering af overfladevand også kaldet klimavand i to områder. Der skal laves lokale planer for, hvordan man mere specifikt skal håndtere klimavandet. Klaus Bertram Fries orienterer om at kommunen gerne vil være med til at sikre vidensdeling til de
lokale områder.
Byrådet har afsat en pulje til håndtering af problemstillinger som følge af klimapåvirkninger. På klimakontoen er der afsat 4.470.000 kr. til projekter som igangsættes i 2021.
Torben Bøgeskov, Frydenlund fortæller de har store problemer med områder, som ligger
under Naturstyrelsen. Når det regner i efteråret, bliver området fyldt op med vand og
dette ligger i flere måneder, nogle gange er det først forsvundet igen til april. Torben
spørger om det er noget kommunen vil hjælpe med?
Klaus Bertram Fries svarer at kommunen løbende har dialog med naturstyrelsen.
Preben Friis-Hauge spørger om Varde kommune er vandmyndighed for Naturstyrelsen?
Klaus Bertram Fries svarer at det er de.
Lars Bisgaard, Grærup Strand fortæller om stigende problem med for højt grundvand og

at de i Grærup forsøger at lave en løsning, men at det måske skal være en større løsning, hvor kommunen evt. går mere ind i det.
Klaus Bertram Fries svarer at hver lodsejer selv skal få vandet væk, vand i sig selv er ikke ulovligt. Kommunen kommer ind som vandmyndighed, hvis vandet er der på grund af
urimelige omstændigheder.
Allan Junge, Vejers fortæller at deres fællesudvalg har rettet henvendelse til kommunen
omkring problemer med vand, som i nogle perioder lukker sommerhusområderne ned.
Dette er vel næppe en del af kommunens turismestrategi spørger Allan Junge. Klaus
Bertram Fries fortæller at det er nogen af de problemstillinger pilotprojektet skal se på.
Allan Junge, Vejers ser frem til at finde en løsning i samarbejde med kommunen.
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5. Offentlige toiletter
•

Toiletplan
Toilet og p-plads ved Blåvandshuk Fyr
Udendørs brus

A56ef608-4864-4f4caefb-49113a47fdbc o
o
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v/Varde Kommune
Bjarne Fly
Bjarne Fly orienterer at kommunen bliver målt på, hvordan toiletservicen er.
Bjarne Fly fortæller at de har arbejdet meget målrettet de sidste 6 år med at få flere offentlige toiletter rundt om i kommunen.
I perioden 2021-2023 vil der blive opført 10 nye toiletbygninger. Nogle er ombygning af
eksisterende andre er toiletfaciliteter på nye lokaliteter.
Ved Blåvand Strand opstiller Naturstyrelsen toiletfaciliteter og Varde Kommune søger for
rengøringen fortæller Bjarne Fly.
Bjarne Fly fortæller også at ved Blåvandshuk Fyr, kommer der flere parkeringspladser,
nyt toilet som også kommer til at fungerer som et informationssted.
Allan Nielsen, Guldvangen spørger indtil om der evt. kan komme en udendørs vandhane
ved nogle af toiletterne, som gæsterne kan skylle beskidte sko, fødder og hundepoter?
Bjarne Fly svarer at han bestemt også synes det ville være god service med en udendørs
vandhane, men at det koster omkring 75.000 kr. at få etableret ved eksisterende toiletter.
Bjarne Fly tager ønskerne med videre.
Allan Nielsen, Guldvangen kommer med forslag om at tænke de udendørs vandhaner ind
ved de fremtidige toiletter, der bliver bygget.
Bettina Ulstrup, Kvie Sø kunne også godt bruge en udendørs vandhane selvom de ikke
ligger ved havet.

6. Kaffepause
7. Din Forsyning:
•

Affaldsindsamling i sommerhusområder – udfordringer og tanker herom

v/Din Forsyning
Henrik Harborg Blicher
Henrik Harborg Blicher orienterer om at der er kommet en ny klimaplan, som alle skal
overholde også sommerhusområderne, så derfor er det vigtigt at der bliver lagt en holdbar plan for, hvordan sommerhusområderne skal sortere deres affald. Der skal foreligge
en plan for, hvordan affaldet skal blandes i skraldespandene og, hvordan det skal samles
ind. Henrik Harborg Blicher fortæller at det ikke kun er den nye klimaplan der skal tages
hensyn til, men også borgernes forventninger, økonomi, serviceniveau, fremtiden osv.
Henrik Harborg Blicher fortæller at de havde planer om at lave nogle work shops, hvor
der var mulighed for at diskuterer de forskellige muligheder der evt. måtte være for at
7
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Henrik Harborg Blicher, siger tak for den gode opbakning fra grundejerforeningerne. 18
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Din Forsynings

løsningsforslag er en 2 delt spand til restaffald og madrester, med 36
tømninger samt en anden 2 delt spand til metal/plastik/glas. Hvor de meget gerne vil
have en dialog omkring antal tømninger.
Henrik Harborg Blicher fortæller at det giver den bedste genanvendelsesprocent at afhente genanvendeligt affald i stedet for at anvende miljøstationerne, og der er i den nye
klimalov krav om at anvende henteordninger.
Preben Friis-Hauge spørger ind til rumfordelingen i spandene. Han vil anbefale at der bliver tænker over rum fordelingen i skraldespanden.
Preben Friis-Hauge fortæller at vi i Varde Kommune er rigtig gode til at sortere vores affald korrekt og håber også at sommerhusgrundejerforeningerne vil hjælpe med til at vi
bliver ved med at være gode til det.
Bettina Ulstrup, Kvie Sø – vil gerne at der er mest plads til plast/metal i skraldespanden.
Henrik Harborg Blicher orienterer om tidsplanen for implementering. Start i 2021 og slut
i 2024. Kan desværre ikke gøres hurtigere, da den nuværende kontrakt løber til 31. august 2024 og det vil være meget omkostningstungt at opsige kontrakten samt at der er
14 måneders leveringstid på mindre todelte skraldebiler.
Lars Bisgaard, Grærup Strand fortæller at de i spørgeskemaet lagde op til at der kun
skulle være en skraldespand af hensyn til vejene. Lastbilerne slider meget på vejene og
vil derfor gerne have så få lastbiler som muligt på vejene i sommerhusområderne.
Henrik Harborg Blicher forstår Lars Bisgaards bekymring og det er derfor de kun vil bruge de små skraldebiler i sommerhusområderne.
Allan Junge, Vejers roser Din Forsyning for deres gode kommunikation. Allan spørger,
hvad der kommer til at ske med miljøstationerne, som de er meget glade for?
Henrik Harborg Blicher svarer at miljøstationerne fastholdes, men vil blive ændret så de
kan modtage de 10 fraktioner som klimaplanen beskriver.
8. Destination Vesterhavet
•
•

Generel orientering om destinationens arbejde og vision for området
Hvordan vil destinationen gøre brug af sommerhusgrundejerforeningens ”produktionsapparat” fremadrettet

v/Destinationen

Rasmus Sømod
Rasmus Sømod fortæller om Destination Vesterhavets mission, som er at skabe en livskraftig destination til gavn for turismeerhvervet og for borgerne i medlemskommunerne.
Vores ambition er at blive Nordeuropas førende kystdestination målt på omsætning og
gæstetilfredshed fortæller Rasmus Sømod. De går efter kvalitet i stedet for kvantitet. For
Destination Vesterhavet er det vigtigst at alle gæster har en god oplevelse og er tilfredse
med deres ferie.
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Rasmus Sømod fortæller at de meget gerne vil have gæsterne spredt ud på hele året,
sådan så der også er masser af oplevelser i yder månederne og ikke kun i højsæsonen.
Tendensen de seneste par år og endnu mere nu pga. Corona, er at danskerne vælger at
holde ferie i Danmark og søger generelt flere oplevelser i Danmark. Danskerne søger ud
i naturen for at få oplevelser og ikke så meget storbyerne.
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med til at

skal distribueres ind i landet ude fra Vesterhavet, for på den måde at være
skabe noget turisme i de områder som ligger inde i landet og som jo også har
en masse at tilbyde turisterne.
Lars Bisgaard, Grærup Strand spørger om Varde Kommune evt. kunne kigge mere til
Destination Vesterhavets turismestrategi, da han synes den er god og detaljeret.
Tove Wolff svarer at Varde Kommune har lavet deres turismestrategi i samarbejde med
mange forskellige og dermed bliver de forskellige jo selvfølgelig inspireret af hinanden.
9. Naturstyrelsen:
•

Aktuelt fra Naturstyrelsen

v/Naturstyrelsen
Ulrik Lorenzen
Ulrik Lorenzen fortæller at Naturstyrelsen ikke har lavet de helt store nye projekter, pga.
Corona. Når Corona ikke fylder så meget mere, vil der komme nye tiltag. Finanslovsaftalen om Biodiversitetspakken på næsten 900 mill. kr. skal udmøntes med hhv. udlægning
af mindst 75.000 hektar urørt skov samt 10 nye Naturnationalparker.
Vi har således tre forskellige parkbegreber i Danmark: 5 Nationalparker, et antal naturparker samt nu i alt 15 Naturnationalparker
Naturnationalparkerne skal ligge på Naturstyrelsens arealer, og på sigt skabe vildere natur. Dette kan f.eks. ske ved større indhegninger med et stort antal græssende dyr som
kvæg, heste, får, bison, krondyr m.v.
Den offentlige debat har i øjeblikket stor fokus på dyrevelfærden i Naturnationalparkerne; men de friluftsmæssige muligheder i parkerne diskuteres også.
Der er vedtaget 5 Naturnationalparker og der skal findes 10 mere. I det kommende ½ år
vil der være rig lejlighed til lokale drøftelser, idet processen imod udpegningen af de resterende 10 parker vil skulle tage udgangspunkt i lokalsamfundene i modsætning til processen med de første 5 parker. Endelig udpegningen af de 10 nye Naturnationalparker
forventes at ske omkring årsskiftet.
Allan Junge, Vejers spørg hvor store naturnationalparkerne arealmæssigt skal være?

Ulrik svarer at der ikke findes et præcist arealtal, det skal bare være stort, nok 600 –
1000 hektar.
Ulrik og Naturstyrelsen indskærper, at løse hunde og motorkørsel er forbudt på alle Naturstyrelsens arealer. Dog er løse hunde tilladt på den nøgne strandbred i perioden 1/10
– 31/3. Der bliver slået hårdt ned på overtrædelser, og straffes med store bøder.

10.Forsvaret
•
7
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Status på høringen og fremtidig proces

v/Forsvaret
Stig Larsen

A56ef608-4864-4f4cStig Larsen starter med at
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orienterer om at Forsvarets årlige brigade øvelse, Brave Lion
38 og 39 i både 2021 og 2022.

Stig orienter om at Forsvaret fortsat arbejder med at blive bedre til at reetablere efter
øvelserne end man var i 2019-2020.
Forsvaret lider også under for meget vand i de områder, hvor de har øvelser, fortæller
Stig Larsen, men dette er et vilkår for øvelserne, idet man dog er i dialog med bl.a. Naturstyrelsen og naboer om udfordringen.
Oksbølaftalen udnyttes allerede fuldt ud fortæller Stig Larsen og at Forsvaret vil fortsætte dialogen med tilsynsmyndighederne og Fællesudvalget for Sommerhusgrundejere i
Varde Kommune omkring fortsat implementering af Oksbølaftalen.
Stig Larsen fortæller at det var planen at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, men
som ikke er kommet i gang endnu og derfor er de tiltag der skulle være sat i gang i
2021, skudt til 2022, hvor de meget gerne skulle blive en realitet.
Det var planen, at der skulle nedsættes en myndighedsarbejdsgruppe i forbindelse med
spor- og vejeanlæggelsen i ramme af Oksbølaftalen, men denne er endnu ikke nedsat og
derfor er de tiltag der skulle være sat i gang i 2021, formodentligt nu udskudt til 2022,
hvor arbejdet gerne skulle blive en realitet.
Forsvarets plan er fortsat myndighedsbehandling og herunder ændring af fredninger,
hvorefter man i 2022 vil påbegynde rydning for etablering af nye spor, rydning af stubbe
og etablering af spor og veje.
Nu når nogle af øvelsesområderne skal deles med offentligheden vil Forsvaret blive bedre til kommunikationen omkring aktiviteterne. De vil fortsat gøre brug af dagblade, ugeaviser og sociale medier som under de sidste Brave Lion øvelser. Stig Larsen orienterer
om at de har lavet en ny oplysningsfilm: ”Nyd Naturen i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn”. Filmen orienterer omkring skydesikkerhedsforhold og om hvordan folk skal gebærde sig ude i områderne. Stig Larsen viser også eksempler på skilte med advarsler og
adgang forbudt når der er øvelser i områderne. Filmen anbefales til turister og fastboende, link til filmen: https://forsvaret.dk/da/nyheder/2021/sikkerhed-i-oksbol/
Der findes også en QR-kode som gæsterne kan scanne, både på dansk, engelsk og tysk,

hvor de kan finde informationer om øvelser i områderne.
Susanna Jensen, Blåvand spørger om Forsvaret vil sende materialer ud til grundejerforeningerne når der evt. er noget fra Forsvaret fx øvelser.
Stig Larsen svarer ja, der vil fortsat blive orienteret ud, via bl.a. annoncer og sociale
medier, men også via mails via ex. Fællesudvalget for Sommerhusgrundejere i Varde
Kommune, men henviser generelt folk til, at besøge Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræns
hjemmesider, via QR-koden.
11. Evt.
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•

GDPR – regler ifht. listen over grundejerforeninger på kommunens hjemmeside
Ellen Margrethe Hansen

A56ef608-4864-4f4caefb-49113a47fdbc
Ifølge
Fcb032b2-e2cb-43b9soner
aa3e-5d544b3b8d54

GDPR-reglerne må kommunen ikke have oplysninger liggende på enkelte perpå hjemmesiden. Derfor er disse oplysninger blevet slettet og de sommerhusgrundejerforeninger, som har en hjemmeside, er blevet lagt op i stedet for. De sommerhusgrundejer, som ikke har en hjemmeside men evt. en Facebook side, vil de
sende den til Ellen Magrethe, så hun kan lægge den op på kommunens hjemmeside.

•

Næste møde den 25. maj 2022 (dagen før Kr. Himmelfartsdag) – se på tidspunktet

Preben Friis-Hauge orienterer om at næste møde afholdes 25. maj 2022. Tidspunktet for
mødet vil blive overvejet dog så det ud til at de fleste ikke ville have flyttet tidspunktet.
Niels Aage Henriksen, Henne By spørger hvorfor de ikke bliver hørt og inddraget i forhold
der vedrører deres område.
Bjarne Fly beklager hvis der har været nogle forhold, hvor de brude være blevet inddraget.
Parterne tager en snak omkring dette emne på et andet tidspunkt.

