
Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen fredag den 29.3.2013 kl. 
1000, Bogfinkevej 3. 
 
Dagsorden: 

1. Gennemgang af dagsordenen til generalforsamlingen: 
 Dirigent:  Referent:  Stemmetællere: 

 Punkter til beretningen:  
  Vedligeholdelsen af vejene i 2012/13 og fremad. 
  Mødet med Vester Klit og affødte initiativer. 
  Vejvedligeholdelsesdag. 
  Branden i klitterne. 
  Ordensreglement implementeret.  
  Kontakt til kommunen vedr. solceller, stien ved Kaninbjerget og  
  adgangen til søerne fra havsiden. 
  Uglevej, Medlemmer, Indbrud. 
  DN og Landsforeningen. 
 Årsregnskabet 2012. 
 Budget 2013. 
 Kontingent 2014 og budget 2014. 
 Forslaget fra Eskild Black Pedersen. 
 Valgene. 
   

2. Gæst på generalforsamlingen.   
       
      3. Henvendelse fra medlemmer:  
 Grundvandsproblemer og afgift for storskrald. 
    
      4. Næste møde. 
 
Tilstede: CSM, PO, JK, HAH, NCJ og GN. 
Afbud: JL. 
 
 
Ad. 1. Bestyrelsen foreslår Poul Weihrauch som dirigent og CSM som referent. På 
 generalforsamlingen vælges to stemmetællere. 
 
 Gøgevej er ikke så medtaget som sidste år. Det hjælper tilsyneladende, at der løbende 
 foretages udlægning af grus, så hullerne ikke bliver for store, hvorfor der fortsættes 
 med denne strategi. Der er udlagt stabilgrus depoter ved transformatorstationen og på 
 hjørnet Gøgevej/Sulevej. 
 Der skal udlægges depoter på Duevej, Uglevej, på hjørnet af Gøgevej og den blå 
 badsti samt i svinget, hvor Gøgevej drejer mod vest. CSM ansvarlig. 
 Vejvedligeholdelsesdagen Palmesøndag måtte aflyses, da der var udsigt til hård frost 
 og sne. Udlægning af grus forsøges gennemført 2. Påskedag. Gøgevej skrabes, når 
 frosten er af jorden, samtidig laves afløbsrender på østsiden af Gøgevej i svinget ved 
 den blå badesti. CSM ansvarlig. 
 



 Mødet med grundejerforeningen Vester Klit var nyttigt og resulterede bl.a. i aftale om 
 fremtidig fælles vedligeholdelse af Gøgevej og vejvedligeholdelsesdag Palmesøndag.  
 Eventuel fusion mellem de to foreninger er ikke pt. aktuel, da vedtægtsgrundlaget er 
 betydeligt forskelligt. 
 Der er aftalt fremtidige fællesmøder i forbindelse med efterårsferien, hvor de øvrige 
 grundejerforeninger i Lokalplan 714.1 også vil blive inviteret med bl.a. for at drøfte 
 fællesproblemer i området og disses eventuelle håndtering. GN ansvarlig. 
 
 Branden i klitterne og dens perspektiver blev drøftet indgående. Det er vigtigt, at hvert 
 sommerhus har en tilgængelig branddasker. Det er stærkt bekymrende, at enkelte 
 sommerhusejere bygger hegn ved hjælp af affaldsgrene. Det vil være rene brand-
 kanaler i tilfælde af brand. Bestyrelsen vil kontakte Hjørring kommune for at få 
 afklaret, hvilke brandprofylaktiske regler, der gælder og hvilke der evt. påtænkes på 
 baggrund af branden. GN ansvarlig. 
 
 Forslagene fra sidste års generalforsamling er blevet implementeret i 
 ordensreglementet. 
 Poul Weihrauch tilbyder at oversætte de væsentligste punkter i ordensreglementer til 
 tysk og bestyrelsen vil sørge for, at hver husstand får et lamineret eksemplar. GN 
 ansvarlig. 
 
 Den blå sti er næsten ufarbar (meget smal) ved kaninbjerget og overgangen mellem 
 Tversted søerne og stranden er efterhånden så vandfyldt, at det er umuligt at gå den i 
 almindeligt fodtøj – det kræver støvler! Hjørring kommune kontaktes, for at få rettet 
 op på begge  forhold og emnet drøftes på det planlagte fællesmøde for de fem 
 grundejerforeninger. GN ansvarlig. 
 Kommunen har meddelt, at det pr.1. april er et nyt firma, der varetager fjernelse af 
 skrald. 
 Kommuneplan 2013 er sendt i høring frem til 6. maj. Kan findes på følgende link: 
 http://www.kommuneplan.hjoerring.dk/ . Bestyrelsen vil nærlæse den med henblik på 
 evt. indsendelse af høringssvar. 
 
 Medlemskab af DN og Fritidhusejernes Landsforening fortsættes. 
  
 Årsregnskab 2012 er godkendt af revisor uden bemærkninger.  
 
 Eskild Black Pdersen, Musvågevej 9 har fremsendt forslag om at bespisningen på 
 generalforsamlingen skal ske for deltagernes egen regning. 
 Bestyrelsen vil anbefale generalforsamlingen at praksis med at hver deltager betaler et 
 beløb for frokosten og at foreningen betaler resten, da det efter bestyrelsens opfattelse 
 er medvirkende til at deltagerantallet ved generalforsamlingen er større og at det er en 
 god måde dels at lære hinanden bedre at kende og at udveksle synspunkter om 
 forvaltningen af vort fælles sommerhusområde. Gør i øvrigt opmærksom på at der i 
 regnskabet figurerer både en udgift og en indtægt i relation til bespisningen ved gene-
 ralforsamlingen! 
 



 Bestyrelsen forslår genvalg af Gert Nielsen som formand, Jens Kragballe og Jens 
 Larsen som bestyrelsesmedlemmer og Niels Chr. Jensen som 2. suppleant og afventer 
 forslag til 1. suppleant på generalforsamlingen. 
 
 Bestyrelsen forslår Helle Juul Larsen som revisor, og lægger op til generalforsam-
 lingen at pege på suppleant. 
 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 300 kr. for 2014. 
 Der er for nærværende ikke grundlag for ændringer i budget 2013. 
   
Ad. 2. Jesper Eriksen, Nord-Elektric vil fortælle om mulighederne for at reducere el-
 omkostningerne og forbedre indemiljøerne i vore sommerhuse. 
  
 Bestyrelsen vil på kommende generalforsamlinger forsøge at have en gæstetaler med 
 et relevant emne. 
 
Ad. 3. Fra Lis Vöhlert, Gøgevej foreligger henvendelse vedrørende skiltning af sti mellem 
 Musvågevej  og Sjaggervej, som CSM besvarer direkte. 
  
 Fra Lis og Vang Lundegaard, Uglevej 6 foreligger mails vedrørende problemer med 
 høj grundvandstand. Hjørring kommune har tilbudt tilkobling til kloaknettet, som 
 findes på Østervej, men det er bestyrelsens opfattelse at alternativer (feks. faskine) bør 
 undersøges, før tilkobling foretages, da dette dels vil medføre fremtidige faste omkost-
 ninger samt skabe præcedens. GN kontakter Lis og Vang. 
 
 Der har været indbrud på Uglevej. Bestyrelsen vil undersøge om der er interesse for 
 en fælles overvågningsordning i vinterhalvåret (efterårsferie – påskeferie). GN 
 ansvarlig. 
 Det opfordres til at alle lige tager en runde om nabohusene og ser om alt er i orden, 
 når man besøger sit sommerhus. Naboens telefonnummer og mail adresse findes i 
 medlemslisten, som ligger på hjemmesiden og opdateres løbende med mail adresser 
 og telefonnumre. 
 
 Et medlem har peget på den høje afgift (1200 kr.), der årligt betales for 
 genbrug/storskrald og bedt bestyrelsen overveje muligheder for at få den reduceret. 
 Bestyrelsen tror ikke på, at det er muligt at argumentere for nedsættelse af afgifter 
 og gebyrer i sommerhusområderne, men vil dels anbefale at hver enkelt husejer gør 
 indsigelse mod ejendomsvurderingen, hvis den findes for høj, da dette har indflydelse 
 på grundskylden, dels vil bestyrelsen arbejde for at kommunen til gengæld for de høje 
 afgifter så også leverer høj service for sommerhusområdet.  
 
 Bestyrelsen arbejder fortsat for at få alle husstande på Uglevej som medlemmer. CSM 
 ansvarlig. 
 
Ad. 4. Næste bestyrelsesmøde planlægges i august og fællesmødet med de øvrige 
 grundejerforeninger planlægges til efterårsferien (uge 42). 
 
Gert 7.4.2013. 


