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Årsberetning for året 2021/22
Efter generalforsamlingen i september 2021 hvor vi besluttede at igangsætte en hård kystsikring
har bestyrelsen haft fokus på den hårde kystsikring.
Vi har naturligvis også fulgt udviklingen på kysten, således at vi om nødvendigt kunne sandfodre.
Vi har i en årrække haft et samarbejde med Skive Vand hvor vi har haft mulighed for at benytte
det jorddepot der blev etableret i forbindelse med kloakeringen af sommerhusområderne.
Ejeren af jorden hvorpå depotet er beliggende meddelt i begyndelsen af i år at han ikke ønskede at
fortsætte en aftale om depot på hans ejendom. Skive Vand har ikke længere nogen interesse i depotet og det blev derfor aftalt med ejeren at vi rydder depotet i løbet af 2022, således at Skive
Vand kan foretage retablering af arealet inden udgangen af 2022.
Vi har derfor valgt at tømme depotet i foråret 2022 og påfylde på kysten. Det betyder at vi har
påfyldt rigeligt nogle steder for at ”gardere” os mod eventuelle storme.
Vi har samtidig på bedst mulig måde sikret os at vi kan får jord/sand til reparation af kysten, hvis
der bliver behov herfor før den hårde kystsikring er etableret.
Umiddelbart efter beslutningen på vor generalforsamling i september 2021 igangsatte Skive kommune den videre procedure for godkendelse af at der etableres hård kystsikring.
På et møde med kommunen den 4. marts i år bliver vi opmærksomme på at kommunen ikke har
behandlet projektet som ”et kommunalt fællesprojekt”. Dette skyldes formentligt misforståelser
omkring projektet, men har desværre den kedelige konsekvens at der skal ske fornyet behandling
af projektet i kommunen.
Af hensyn til samsarbejdet med kommunen har vi valgt ikke at indlede en større diskussion om
hvem der har skylden for den ”forkerte” sagsbehandling.

Dagen efter anmodede vi officielt kommunen om at igangsætte proceduren om at godkende projektet som et ”kommunalt fællesprojekt”.
De betyder at vores forventning om at kunne igangsætte arbejdet med hård kystsikring i 2022 må
forventes udskudt til 2023.
Vi forventer at projektet er på dagsordenen i teknisk udvalg i juni måned og efterfølgende bliver
behandlet og godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet.
Siden vor generalforsamling i september 2021 er der kommet nyt omkring en eventuel indsnævring af Thyborøn kanal. Der er således fremlagt en plan for at en indsnævring kan være afsluttet i
2026. Der er dog ikke truffet nogen beslutning om projektet.
Bestyrelsen følger dette, idet det er vor opfattelse at en indsnævring vil begrænse skader i Limfjorden og forhøjet vandstand markant.
Vi er blevet oplyst om at der inden for 2 år vil være en afklaring om hvorvidt projektet vil blive
gennemført.
Det vil kunne betyde at vi måske kan begrænse vort projekt og dermed også spare omkostninger.
Siden beslutningen om hård kystsikring er der sket meget i verden omkring os, som kan have indflydelse på projektets pris og finasiering.
Vi er derfor meget opmærksomme på at der kan være forhold der fordyrer vort projekt væsentligt.
Desuden kan vi se at renterne er steget, hvilket også vi få indflydelse på vor finasiering af projektet.
Vi vil naturligvis gøre alt for at vi kan gennemføre projektet inden for den ramme generalforsamlingen har givet.
Ændringer i projektet eller fordyrelser ud over den økonomiske ramme vil naturligvis blive forelagt
en generalforsamling.
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