
Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Østre og Vestre Tversted m.fl. 

1. Evaluering af generalforsamlingen 
Sidste generalforsamling indeholdt et indslag om besparelse på elforbrug. Vi forsøger at 
få et indslag på næste generalforsamling fra Naturstyrelsen eller en naturvejleder. 

2. Vedligeholdelsen af Gøgevej, øvrige veje, stierne og fællesarealerne. Bl. a. klipning ved 
stier, manglende skiltning, beskæring af træer og buske ved Gøgevejs udmunding i 
Østervej, hastighedsskilt Gøgevej.  
Gert/Helle har ryddet stier her i sommer. Efter branden er der kommet meget mere 
græsbevoksning. 
Hegn af afklippede grene sættes på som emne til fællesmøde med de andre 
grundejerforeninger. 
Der indhentes et forårstilbud fra Aagaards Maskinstation om flisning af grene 
(informeres på generalforsamling) 
På baggrund af henvendelse fra medlem udarbejdes og sendes en skrivelse til Gøgevej 1 
og Østervej 63 om overholdelse af klausuler om begrænsning af bevoksning i 
trekantsarealer mellem Gøgevej og Østervej. 
Grusdepoterne langs Gøgevej er beregnet til Gøgevej og IKKE til private indkørsler!  
 Strategien med løbende opfyldning af huller på Gøgevej ser ud til at holde vejen i god 
stand. 

3. Anskaffelse af buskrydder. 
Der anskaffes en buskrydder til foreningen (opbevares hos Peter). 

4. Kontakt med Hjørring kommune jf. brev af 10.4.2013 og mailsvar af 16. maj 2013.06.30, 
som tidligere er rundsendt. 
Se pkt 2. 

5. Kontakt med Anne Mette Finderup, Naturstyrelsen vedrørende adgang til søerne, notat 
vedhæftet. 
Emnet drøftes på fællesmøde med de andre grundejerforeninger. 

6. Status på branddaskere og opsyn af sommerhuse. 
Der sendes skrivelse til de, der har bestilt branddasker og evt. brandslukker, om 
indbetaling og afhentning hos Peter. Opsyn med huse henvises til omdelt tilbud. 

7. Dato for og emner til fællesmøde med Grf. Vester Klit og øvrige grundejerforeninger. 
Møde foreslås afholdt d. 13/10-2013. Formøde med Vester Klit. Øvrige emner: 
Branddaskere (tilgængelighed) 
Udløb ved søerne 
Hastighedsbegrænsning på Østervej (pga. cyklister) 
Kloakering 
Kommuneplan 

8. FL’s årsmøde. 
Hugos bestyrelsesplads meddeles Fritidshusejernes Landsforening at være overgået til 
Tonny.  

9. Åben for tilføjelser. 
Der er opsat et selvlavet skilt ved stien til stranden på Musvågevej. 
Sti rundt om Kaninbjerget: vi forsøger selv at udbedre. 
Vask af vejskilte (bestyrelsen) 

10. Næste møde. 
Februar 2014, evt. uge 7. 

11. Evt. 
 


