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Lotte Beck Olsen

Fra: Lotte Bodilsen <lotte@stormbrown.com>
Sendt: 23. marts 2021 22:24
Til: $Kystdirektoratet (kdi)
Emne: Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet
Vedhæftede filer: VEDTÆGTER SALTVAND_31012019_underskrevet.pdf; 16-01944-20 Tilladelse til 

sæsonetableret flydende legeplads ud for Glyngøre Havn Skive Kom 1161725_5_
1.pdf; Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet_Glyngøre vandpark.pdf; 
Forankringsplan_Glyngøre vandpark.pdf; Forankringsplan_opdateret_ juli 2020.pdf; 
Fysisk placering_googlemaps.pdf; Glyngøre vandpark_2.jpg; Glyngøre 
vandpark_air_by_ren.jpg; Søkort_med Glyngøre vandpark.pdf

Kategorier: Rød

Til hvem det måtte vedrører, tillader jeg mig hermed at ansøge om tilladelse til at ligge Glyngøre vandpark ud ved 
Glyngøre i perioden 01.06.2021 – 01.09.2021 
 
Vi har 2 gange tidligere haft tilladelse til at ligge vandparken ud. På daværende tidspunkt var tilladelsen givet til 
Glyngøre Borger‐ og Erhvervsforening. Vandparken ligger nu juridisk under en forening under navnet 
Saltvandsklubben. Projektet er præcis det samme som tidligere, men Saltvandsklubben arbejder udelukket med at 
give børn og unge en god oplevelse ved vandet; derfor er vandparken juridisk flyttet over til Saltvandsklubben.  
 
Kopi af vores tidligere tilladelse er vedhæftet. Ligeledes vedtægterne for Saltvandsklubben (blot til info hvis det har 
relevans). 
 
Jeg fik i dag oplyst, at proceduren er ændret, så der ikke længere gives forlængelse af tilladelser. Derfor denne nye 
ansøgning. 
 
Håber, at I vil imødekomme vores ansøgning. Det er en fantastisk aktivitet for børn og unge i alle aldre.  
 
I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis der skulle være spørgsmål. 
Ser frem til at høre fra jer 
 
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Lotte Bodilsen 
StormBrown.com 
Sippedeje.dk 
Durupvej 15, Glyngøre 
7870 Roslev 
Denmark 
+45 23 96 15 55 
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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
 

       
 

 

 Til Kystdirektoratets notater:   

 Dato for modtagelse:    Journal nr.:  
  

         

 Projekttype:    Sagsbehandler:  
  

         

       
 

 

 
 

  
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 

Søterritoriet – Glyngøre Sejlklub 
 

     
 

Adresse   
 

 

Glyngøre Havn – Matr. 14a, Sæby By, Glyngøre 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

Glyngøre Havn 7870 Roslev 
 

     
 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
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 B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)  

 

Navn   
 

 

Saltvandsklubben – Projektansvarlig: Lotte Bodilsen 
     

 

Adresse   
 

 

Poppelvej 65 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

Glyngøre 7870 Roslev 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

 23961555 Lotte@stormbrown.com 
 

     

 
 

     

 C. Offentliggørelse af oplysninger    

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  
hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 
andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     
 

Dato Underskrift 
 

 

23.03.2021 Lotte Bodilsen 
 

     

 
 

     

 D. Anlæggets placering    

 Adresse   
 

 I bugten på nordlig side af Glyngøre Havn. Matr. 14a, Sæby By, Glyngøre, 56.7612N / 
8.86.758E 

 

     

 Postnr. By Kommune 
 

 7870 Roslev / Glyngøre Skive kommune 
 

     

 Matrikel nr. og ejerlavsbetegn   
 

 Matr. 14a, Sæby By, Glyngøre 
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  

 

Formål og baggrund: 
Glyngøre vandpark er en flydende legeplads på fjorden.  En sjov og sund aktivitet for børn og unge. En 
aktivitet som giver timevis af leg, fortrolighed med vand og udvikling af motorikken. 

Udformning, placering og materiale: 
Legepladsen består af en stor trampolin, en rutchebane og en ”blast”- pude, så børnene kan ”skyde” 
hinanden op i luften. 
Desuden indeholder legepladsen flere pontoner som børnene kan svømme hen til og komme op på. 
Pontoner kan også benyttes som anlægsbro for kajak, SUP boards, surf og små joller. 
Legepladsen er dermed opbygget af moduler. Det overordnet areal hvor anlægget placeres er ca.23 m x 
20 m 

Legepladsen er placeret på 2-3 meter vanddybde, som man svømmer til ud for sejlklub og marina i 
Glyngøre 
 
Materialet er Duratex, som er det bedste materiale til offentlige vandlegepladser. Alle produkterne er 
testet og godkendt af og i forhold til CPSIA og EN 15649 standarder. Leverandøren er AquaGlide, USA, 
som er nøje udvalgt pga. kvaliteten og farverne. Farverne er blå og hvide; meget afdæmpet som falder 
godt ind 
AquaGlide er et af verdens førende leverandør på markedet med over 30 års erfaring. Materialet er 
udviklet til brug ved en offentlig plads, med hårdt brug 
 
 
Miljømæssig påvirking 
Hele anlægget er oppustelig og flydende. Vi ser igen påvirkning på miljøet, kysten eller 
strømningsforhold etc. Vandparken flyder på vandet forankret til beton elementer. 
Vandparken/anlægget er sæsonbetonet. Dvs. det er en sommer aktivitet som kun tilbydes i juni, juli og 
august. Med andre ord ligger anlægget kun på vandet i sæsonen juni-sep… 
 
Glyngøre vandpark har siden 2017 været et tilbud i Glyngøre. Kystdirektoratet gav første tilladelse til 
anlægget 12.07.2016 (J.nr. 16/01944-20) med en forlængelse af tilladelsen 24.03.2020 
 
Baseret på de sidste 4 sæsoner, så ser vi igen miljømæssige påvirkning. Ingen affaldsproduktion, ingen 
forurening eller gener. Ingen ulykker. 
 
Kun en masse skøn latter fra glade børn  
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 

Første weekend i juni er der søsætning. Dvs. 10-15 frivillige folder elementerne ud på de 
grønne arealer ved Glyngøre Sejlklub. Herefter pustes de op. Efterfølgende trækkes de ud til  
en fast beton forankring med jolle. Det er samme placering hvert år. Betonforankringen er 
afmærket og kan til en hver tid findes (eller evt. fjernes). 
 
Hvert element fastgøres med kæde. Når alle elementer er fastgjorte kobles/bindes elementerne 
sammen, så de er fastgjorte til hinanden og der er dannet en bane 
 
Hvert uge i de 12 uger vandparken er på fjorden tilses alle stropper, elementer, kæder og 
forankring af dykker. 
 
Sidste weekend i august kobles vandparken fra beton elementerne og trække ind på land til 
vinteropbevaring. 
 
Oversigt over vandparkens forankringsplan vedhæftet. 

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives  m³  
 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

 

 

 

     

 
  

x
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives  m³  
 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

 Oversigt over forankringsplanen. + Tidligere tilladelse - J.nr. 16/01944-20 + 2 stk. luftfoto af Glyngøre vandpark  
     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

 23.03.2021 Lotte Bodilsen   
     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 

x
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Notat  
 
 
 
 
 

Kystdirektoratet 
J.nr. 21/09511-2 
Ref. Lotte Beck Olsen 
06-04-2021 
 

Telefonnotat - opringning til ansøger 

Opringning til ansøger Lotte Bodilsen. 

Jeg spurgte under samtalen ind til, om LB kender status for havneprojektet, idet 
det i forbindelse med havneprojekt er nævnt, at vandparken skal være en del af 
det samlede havneprojekt. Jeg oplyste, at jeg ikke har hørt til sagen siden 
efteråret, hvor sagen blev sat i bero. 

LB oplyste, at hun heller ikke kender status for det samlede havneprojekt. 

LB oplyste, at de er helt indforstået med, at vandparken skal flytte placering ved 
realisering af havneprojektet. 

Vi talte under samtale om, at en tilladelse til vandparken med fordel kunne 
meddeles for en længere tidsperiode end en sæson. 

Vi aftalte, at jeg undersøger hvad vores praksis er ift. tidsbegrænsninger for 
lignende anlæg. LB oplyste, at de gerne vil søge om den periode, idet det også vil 
være nemmere for dem, hvis ikke de skal sende en ansøgning hvert år.  
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Glyngøre Borger- og erhvervsforening  

Fjorglimt 4 

7870 Roslev 

 

Sendt på mail til kirsten.joergensen24@gmail.com 

 

Kystdirektoratet 

J.nr. 16/01944-20 

Ref. Peter Lomholt Langdahl 

12-07-2016 

 

Tidsbegrænset tilladelse til sæsonetablering af en flydende legeplads 

ud for Glyngøre Havn, Skive Kommune 

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til sæsonetablering af flydende legeplads 

ud for Glyngøre Havn, ved matr. 14a, Sæbe By, Glyngøre, i Skive Kommune, på de 

vilkår som fremgår nedenfor.  

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering 

for projektet.  

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-

redegørelse for projektet.  

 

Lovgrundlag 

Forankring af en flydende legeplads på søterritoriet kræver tilladelse fra 

Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 15 af 

08/01/2016). 

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt 

naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i 

bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og 

kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på 

søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016 ). 

Kystdirektoratet skal samtidig vurdere om projektet kræver en vurdering af 

virkningen på miljøet (VVM), jf. bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse 

anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (895 af 21/06/2016). 

Det ansøgte projekt er omfattet af § 3, stk. 1 nr. 10 i ovenstående bekendtgørelse.  

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

1.  Tilladelsen gælder til og med 31. december 2018 

2. Anlægget må kun være udlagt i sommerperioden, fra 1. maj til 30. 

september. 
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3. Udformningen og etableringen af anlægget skal ske i overensstemmelse 

med det ansøgte. 

4. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller 

ændringer af de udlagte anlæg eller anlægsmetoderne. 

5. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet 

(kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen 

(gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder 

tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i 

overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige 

position.  

6. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 1 år fra 

udstedelsen af denne tilladelse. 

7. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde det udlagte anlæg i god og 

forsvarlig stand.  

8. Tilladelsen til at etablere anlægget og det opførte anlæg må ikke uden 

tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre. 

 

9. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers 

regning, såfremt:  

 anlægget ikke længere anvendes som flydende legeplads 

 anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks 

genetableres, eller 

 vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes. 

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og 

Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter 

anlæggets permanente fjernelse. 

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand 

så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som 

muligt.  

Der skal tilsendes Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen 

(sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) dokumentation for 

reetableringen.   

 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de 

for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt. 

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, 

der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden 

lovgivning.  

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, 

som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlæggene for 

et, i forbindelse med anlæggenes tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt 

ansvar.  
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Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions 

sikkerhed eller stabilitet. 

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på bekendtgørelse 1351 af 29. november 

2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i 

danske farvande. 

Kystdirektoratet skal endvidere gøre opmærksom på Søfartsstyrelses høringssvar. 

 

Begrundelse for tilladelsen 

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med 

den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn, der taler imod 

projektet.  

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de 

indkomne høringssvar samt at formålet med projektet er at øge de rekreative 

muligheder for områdets brugere.  

Videre har Kystdirektoratet vægtet, at den ansøgte placering ligger lige opad en 

havn, samt at området i forvejen anvendes til svømning og andre rekreative 

aktiviteter Det er også tillagt vægt, at anlægget kun udlægges i sommersæsonen 

Slutteligt har Kystdirektoratet tillagt det vægt, at ansøger har gjort opmærksom på, 
at de ikke ønsker at hindre en kommende havneudvidelse af Glyngøre Havn. 
Kystdirektoratet har på baggrund af heraf valgt at indsætte vilkår nr. 1, der gør 
tilladelsen tidsbegrænset til 31. december 2018. 
 

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering 

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et 

internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til 

deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er 

udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn 

til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at 

projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet 

art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.   

Idet det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 

2000-områder eller der er kendskab til forekomst af bilag IV arter i området, så 

vurderer Kystdirektoratet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for 

projektet.  

 

Begrundelse for ikke at kræve en VVM-redegørelse  

Kystdirektoratet skal vurdere om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for 

projekter omfattet af bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af visse anlæg og 

foranstaltninger på søterritoriet. 

Vurderingen sker under hensynstagen til de kriterier, som er anført i bilag 1 til 

bekendtgørelsen.  
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For at kunne foretage denne vurdering har Kystdirektoratet bl.a. indhentet 

udtalelser fra andre berørte myndigheder.  

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil indebære sådanne 

væsentlige påvirkninger af miljøet, at der bør udarbejdes en VVM-redegørelse for 

projektet.   

Kystdirektoratet har i forbindelse med denne afgørelse særligt lagt vægt på, at der 

er tale om et anlæg af begrænset omfang. Det er videre vægtet, at anlægget ønskes 

sæsonudlagt og at det er placeret i forbindelse med et havneområde. 

 

Projektbeskrivelse  

Tilladelsen omfatter anlæg af en flydende lejeplads. Legepladsen placeres indenfor 

et areal på 22,5 m x 21,8 m, som vil ligge ud for østsiden af Glyngøre Havn 

(markeret med rød cirkel på vedlagte oversigtsfoto) på ca. 2-3 meters dybde. Her 

vil den ligge til fri afbenyttelse for offentligheden, og kan nås både ved svømning, 

kajak, surfbræt, eller små joller. 

Den flydende legeplads består af flere moduler af oppustelige platforme, som 

sættes sammen. Det vil både være særlige moduler som rutsjebane, trampolin, og 

’blast’ pude, samt flade moduler, der fungerer som badeplatforme, og gangbroer 

mellem øvrige moduler. Modulerne er i primært blå og hvide farvetoner og 

fremstår således relativt neutrale i omgivelserne. 

Anlægget forankres med omkring 2-4 betonklodser for hvert af de større elementer, 

hvortil de mindre moduler er fastnet.  

 

Sagsgennemgang 

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos 

Søfartsstyrelsen, Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen, 

Erhvervsstyrelsen, Moesgaard Museum, Skive Kommune samt sendt til orientering 

til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, 

Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark, 

Geodatastyrelsen, Glyngøre Havn, Salling Sund Sejlklub, og nabo. 

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.  

 

Kystmuseet skrev den 27. juni 2016 bl.a. følgende:  

”Der findes ingen registreringer i Kulturstyrelsens Fund og Fortidsminder i det 

påtænkte anlægsområde, og museet har derfor ingen kommentarer til 

anlægsarbejdet. 

 

Skulle der under arbejdet findes spor af fortidsminder, herunder vrag, skal museet 

kontaktes ifølge Museumsloven § 29h: 

Museumsloven § 29h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på 

havbunden spor af fortidsminder eller vrag omfattet af § 29g, stk. 1 og 2, skal 

fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28, og arbejdet skal 
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standses. 

Stk. 2. Kulturministeren beslutter inden 4 uger fra anmeldelsen, om arbejdet 

kan fortsætte, eller om det skal være indstillet, indtil der er foretaget en 

marinarkæologisk undersøgelse. En marinarkæologisk undersøgelse skal 

gennemføres hurtigst muligt. Der kan fastsættes vilkår for genoptagelsen af 

arbejdet.  

Stk. 3. Udgiften til undersøgelser og eventuel sikring af det påtrufne 

fortidsminde eller vrag afholdes af den ansvarlige for anlægsarbejdet eller 

aktiviteten.” 

 

Søfartsstyrelsen skrev den 8. juni 2016 følgende:   

”Jeg skal indledningsvis gøre opmærksom på, at der i materialet er 

uoverensstemmelse mellem den i ansøgningen oplyste position 56.45.907 N 

8.51.922 E, og placeringen i den medfølgende kortskitse (rød cirkel). 

 

Af hensyn til sejladssikkerheden og sikkerheden for anlæggets brugere skal vi 

fraråde, at anlægget placeres ved positionen markeret med grøn prik og gul fane – 

da der i dette område er meget trafik til og fra havnen. 

 

Søfartsstyrelsen ser intet sikkerhedsmæssigt til hinder for, at anlægget placeres 

som i medfølgende skitse er markeret med rød cirkel. 

 

For at anlægget kan blive vist i søkort, skal etableringen meddeles i Efterretninger 

for Søfarende. Der skal derfor senest 3 uger før udlægning, indsendes følgende 

oplysninger til efs@dma.dk med cc til jaa@dma.dk : 
- Oplysning om tidspunkt for udlægning 
- Position for anlægget 
- Oplysning om hvilken periode anlægget fremover vil være udlagt i (fx 1. 

maj til 1. september) 
- Kontaktoplysning til den person, som er ansvarlig for anlæggets drift og 

vedligeholdelse 

Umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet indsendes meddelelse herom til 

efs@dma.dk med cc til jaa@dma.dk med oplysning om nøjagtig position for 

anlægget. 

 

I øvrigt henvises til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sejladssikkerhed 

ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande”.  

 

Søfartsstyrelsens bemærkninger blev den 9. juni 2016 sendt i partshøring til 

ansøger.  

I ansøgers bemærkninger af 10. juni 2016 står der bl.a. følgende:  

”Det er selvfølgelig i den røde cirkel, at vores anlæg tænkes placeret, vi ønsker ikke 

at sætte sikkerheden over styr. Den rigtige placering skulle have disse koordinater: 

56.45.848; 08.52.066”. 
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Klagevejledning 

Dette dokument indeholder tre afgørelser.  

 Afgørelse om at give tilladelse til projektet,  

 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, og 

 afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering.  

 

Alle tre afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.  

 

For alle tre afgørelser gælder følgende:  

 Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår 

retlige forhold.  

 Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 

 Klage indgives til Kystdirektoratet, som videresender klagen til 

Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens akter. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Peter Lomholt Langdahl 

  91338420 

pell@kyst.dk 
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Vedlagt: 1) Oversigtsfoto, hvor rød cirkel markerer projektets placering. 2) 

Målfast plantegning over anlægget. 

 

 

 

Kopi til: Søfartsstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

NaturErhvervstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen, Erhvervsstyrelsen, 

Moesgaard Museum, Skive Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, 

Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark, Fritidshusejernes Landsforening, 

Dansk Ornitologisk Forening, Geodatastyrelsen, Glyngøre Havn, Salling Sund 

Sejlklub, og nabo. 

 

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

VEDTÆGTER 
________________________________________ 
 
for foreningen 
 
SALTVANDSKLUBBEN 
 
CVR. nr. 40217436 
_________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 1  - Navn, hjemsted mv.  
 
Foreningens navn er ’Saltvandsklubben’.  
 
Foreningen har hjemsted i Glyngøre, Skive Kommune 
 
 
§ 2 - Formål 
 
Foreningens formål er at dyrke, støtte og fremme børn og unge menneskers interesse for 
vandaktiviteter i og ved fjorden i Glyngøre, herunder stille faciliteter til rådighed for alle som 
benytter fjorden, eller naturen heromkring, til leg, aktiviteter, læring eller velbehag.  
 
 
§ 3 – Medlemmer 
 
Som medlem kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.  
 
Der kan tegnes medlemskab som enkeltperson eller som familie (husstandsmedlemsskab)  
 
Kontingentets størrelse fastsættes årligt af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter de 
nærmere regler for kontingentets opkrævning.  
 
Indmeldelse sker til foreningen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt 
kontingent.  
 
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, med virkning fra udgangen af et 
regnskabsår.  
 
 
§ 4 – Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes 
med mindst tre ugers varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne, eller ved annoncering i den 
lokale dagspresse med angivelse af dagsorden. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være  
 



bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære 
generalforsamling skal afholdes. 
 
Indkaldelsen skal kort angive dagsordenen for generalforsamlingen, der minimum skal bestå af 
følgende: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det afsluttede regnskabsår 
3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse  
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til foreningen.  
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 

 
Generalforsamlingen ledes af en af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.  
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af 
nærværende vedtægter.  
 
Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Familiemedlemsskab giver én stemme.  
 
Stemmeafgivelse kan alene ske ved personligt fremmøde. Medlemmer under 15 år, kan dog give 
møde ved deres værge.  
 
Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af 
blot én mødedeltager. 
 
 
§ 5 – Bestyrelsen  
 
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, 
således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.  
 
Ethvert medlem af foreningen er pligtig til at modtage valg, men er ikke forpligtet til at lade sig 
genvælge, forinden medlemmet har været udtrådt af bestyrelsen i en 2-års periode.  
 
Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv indtil 
næstfølgende generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted.   
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og 
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 
 



Bestyrelsen konstituerer sig selv, senest på førstkommende bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen, med formand, næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
 
Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. 
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, 
eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I 
sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens 
kundskab. 
 
 
§ 6 – Tegningsregel og hæftelse 
 
Foreningen tegnes af formanden, eller af næstformanden, i forening med et andet 
bestyrelsesmedlem.  
 
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.  
 
Ved beløb under kr. 1.000, kan kassereren underskrive alene.  
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen. 
 
 
§ 7 – Regnskab og revision 
 
Regnskabsåret følger kalenderåret.  
 
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
 
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisionen finder sted én gang 
årligt, efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren 
ønsker det.  
 
 
§ 8 – Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 
bestyrelsen fra minimum 1/10 af foreningens medlemmer, modtager skriftlig begæring derom, 
med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.  
 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter modtagelse af 
begæring herom og skal indkaldes i overensstemmelse med reglerne i § 4.  



§ 9 – Vedtægtsændringer 
 
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget 
fremgår af dagsordenen.  
 
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 
 
 
§ 10 – Foreningens opløsning 
 
Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages på en, i dette øjemed, særligt indkaldt 
generalforsamling  
 
For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves endvidere at mindst 2/3 af de 
tilstedeværende stemmer for forslaget.  
 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men forslaget vedtaget med 2/3 af de fremmødtes 
stemmer, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling, der ikke må holdes 
senere end 30 dage efter den første, hvor beslutningen om foreningens opløsning kan træffes med 
simpelt stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 
 
Ved foreningens opløsning beslutter den afgående generalforsamling, efter bestyrelsens 
indstilling, til hvilket almennyttigt formål, i overensstemmelse med foreningens 
formålsbestemmelse, eller andet almennyttigt formål i foreningens virkeområde, foreningens 
formue skal overføres. 
 
 
 
Som vedtaget på stiftende generalforsamling 
den 30. januar 2019 
 
som dirigent: 
 
________________________ 
Trine Høgedal   
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