
 Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk” 
 

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt lørdag, den 19.03.21  kl. 10.00 hos Hanne Clausen, Bredebro. 

Deltagere:  Hanne Clausen, Martin Lauritzen, Anders Matzen, Frode Sørensen, Hjalmar Hansen  

Dagsorden:      1.  Orientering v. form.   

                           2.  Status vedr. sag fremsendt til Fredningsnævnet     

                           3.  Vedr. generalforsamling    

                           4.  Valg bestyrelse og revisor     

                           5.  Eventuelt 

Efter nydelse af Hannes bagværk og en kop kaffe, bød Hanne velkommen til dagens bestyrelsesmøde, til 

trods for Corona tider. Hun følte at det var nødvendigt, at vi fik afholdt et bestyrelsesmøde, hvor vi kunne 

drøfte årets gang og situationen omkring mulighederne for afvikling af kommende generalforsamling, med 

baggrund i Corona pålægene. 

Vedr. punkt 1: 

04.06.20  Modtaget mail fra Lakolk 128, -- Ræven havde været på besøg – havde spredt henstillet affald --. 

Det er ikke første eller sidste gang det vil forekomme. Bestyrelsen kan kun henstille til, at folk undlader at 

sætte affald frem, så ræven kan få fat i det. 

04.06.20  Modtaget mail fra Lakolk 298, -- De havde forsøgt at ændre mail adresse på vores hjemmeside, -- 

uden succes. Bestyrelsen drøftede forholdet og var enige om, at det ikke var hensigtsmæssigt at folk selv 

kunne ændre deres adresse direkte på hjemmesiden, men derimod skal fremsende en mail til formand eller 

sekretær, for den vej at orientere om, at der er kommet ny mail adresse. 

11.06.20  Hjalmar været på stivandring med Anders Rahbeck fra Skov og Naturstyrelsen. De var startet hvor 

Småfolksvej starter i svinget, derfra gik de på stien og ind på Hjertestien og helt hen til, hvor man kan gå 

ned til stranden. På hele denne strækning vil hegnet blive flyttet frem til stien, så kreaturerne kan afgræsse 

hele arealet. Flytningen skulle ske i efteråret – men han mente ikke, det var sket endnu. 

11.06.20  Modtaget mail fra Lakolk 230 med titlen - Urskov Lakolk – til info. -- Husejer havde skrevet til 

Naturstyrelsen Vadehavet omkring Naturstyrelsens varetagelse af areal mellem første og anden 

klitrække syd for Lakolk campingplads og ned til stien fra Lakolk Hotel, som efter hans opfattelse er ved 

at gro til af hyben, havtorn, siv og piletræer. Kan Naturstyrelsen ikke slå/afgræsse området fremadrettet, 

så lyng, revling og beboerne også kan være der. Naturstyrelsen svarer tilbage, at den har en god dialog  

med Grundejerforeningen Lakolk omkring hvad der kan gøres, så de foreslår, at han tager emnet op der. 

Bestyrelsen drøftede henvendelsen, men er enige om, at det er Naturstyrelsen, der har myndighed her. Det 

blev besluttet, at tage emnet op ved generalforsamlingen i formandens beretning.  

09.07.20  Modtaget mail med orientering om, at foreningens valgte revisor må melde frafald, da de har 

solgt nr. 120. Bestyrelsen noterede sig hans udmelding og drøftede situationen, men var enige om, at han 

kunne fortsætte indtil der var sket nyvalg. 



24.07.20  Modtaget orientering om, at Lakolk 230 har sendt skrivelse til Tønder Kommune angående en 

Naturlegeplads ved Lakolk, nærmere ved Lakolk Hotel. Bestyrelsen drøftede henvendelsen, men var 

samtidig enige om, at det var et kommunalt anliggende. Formanden ville nævne det i sin beretning. 

10.08.20  Modtaget henvendelse fra Lakolk 151 vedr. trafikale forhold for cyklister på Lakolk vej om til 

Småfolksvej. Bestyrelsen drøftede henvendelsen, men da vi ikke kender til episoder, er det svært at udtale 

sig. Formanden ville tage det op i sin beretning.  

Vedr. punkt 2: 

08.06.20  Modtaget meddelelse om, at Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del har fremsendt vores 

Anmodning om genoptagelse af fredningssag fra 1985, vedr. fredning af arealer på den vestlige del af 

Rømø, sag FN SJS 20/2020 til sagsbehandling i Tønder Kommune. Frode orienterede om hændelser og 

forløb siden sidst. Bestyrelsen tog orientering til efterretning, men konstaterede samtidig, at det synes som 

om, der er bevægelse i sagen. 

Vedr. punkt 3: 

Bestyrelsen drøftede afholdelse af generalforsamling 1. maj, men kom til den konklusion, at med den usikre 

baggrund i Corona restriktioner, udsættes den i ukendt tid. Bestyrelsen vil hen over sommer/efterår 

vurdere mulighederne for en afvikling. Afholdelse vil blive varslet med rimeligt varsel. 

Vedr. punkt 4:   

Da generalforsamlingen sidste år ikke er blevet afholdt, er der sidste år ikke sket valg til bestyrelse, så 

rettelig er hele bestyrelsen på valg i år. Bestyrelsen foreslår, Hanne og Anders vælges for 1 år, de andre for 

2 år. Bestyrelsen er indstillet på, at alle modtager genvalg, for i disse usikre tider, at bevare en kontinutet i 

forhold til nogle af de sager der arbejdes med, herunder Gl. Skinnevej, hvis ellers medlemmerne er 

indforstået med dette. 

I forhold til suppleanter, skal der ske 1 nyvalg. 

I forhold til revisor, skal der også ske nyvalg, på grund af salg. 

Vedr. punkt 5: 

Der blev ikke drøftet noget under eventuelt.   

 

Lakolk  den  19.03.21     


