
Referat fra bestyrelsesmøde i Gf. Vesterklit 23.2.19 kl. 1000. 

Dagsorden: 

1. Sidens sidst orientering m.m. 

2. Vedtægtsændringer. 

3. Regnskab 2018, revideret budget 2019 og budget 2020 samt kontingent 2020. 

4. Generalforsamlingen 2019. 

5. Evt. 

6. Næste møde. 

 

Tilstede: Peter, Carsten, Tonny, Henning, Gert. Afbud fra Niels Chr. 

Ad. 1. 

Myndighedsgruppen (nedsat af Fællesmødet) har formuleret en række emner og temaer, som vi som 

sommerhusejere finder relevante at drøfte med kommunen på såvel politisk- som embedsmandsplan. Der 

er betydelige overlap med de emner og temaer, der berøres i forbindelse med Vision Tversted. 

Myndighedsgruppen har sendt en anmodning om et møde til kommunaldirektøren for Hjørring kommune. 

Kommunaldirektøren har reageret positivt og vil vende tilbage.  

Stigruppen (nedsat af Fællesmødet): Gennem et godt samarbejde i gruppen og et godt samarbejde med 

Hjørring kommune er det lykkedes at få indtegnet de stier, der manglede på baggrundskortet for hele 

området fra Tannisbugt Vej til Tversted søerne. Herefter er 2 x 3 sti-kort lagt på hjemmesiden 

www.vesterklit.dk (et som luftfoto, et som topografisk kort og et som skærmkort).                                                         

I løbet af foråret vil stigruppen afholde møde med kontaktpersonen i Hjørring kommune, Jens Baggesen 

med henblik på og med kortene som udgangspunkt at få afklaret, hvilke dele af stierne og fællesarealerne 

kommunen vedligeholder og hvilke grundejerforeninger og vejlaug skal vedligeholde. 

Der er nu afviklet fire møder i serien af møder i Vision Tversted processen. På seneste møde med temaet 

Fællesskaber og Bosætning havde Niels (fmd. for Gf. Vester Klit) og Gert et indlæg i processen, set ud fra 

sommerhusejernes synsvinkel. Alt baggrundsmateriale i processen lægges på borgerforeningens hjemme-

side www.tversted.dk  Næste møde er 4. marts 2019 . 

Som bekendt har vores hjemmeside været nede i nogle måneder før jul, da den ikke længere kunne 

opdateres. Der er nu foretaget en opgradering og en fremtidssikring, der bl. a. har medført en lille ændring i 

layout. Opgraderingen har medført, at hjemmesiden nu også kan downloades på mobiltelefoner, så bl.a. 

føromtalte sti-kort kan ses på disse og forstørres, når man går rundt i terrænet. Omkostningen medfører 

revision af budget 2019.  

Aftalen om vedligeholdelse af vejene fungerer tilfredsstillende. I løbet af 2019 tilføres nogle m2 stabilgrus 

til Uglevej. Henning anviser hvor det skal placeres og Carsten er kontakt til Aagaard og undersøger om der 

bliver tale om mergrus eller det kan leveres indenfor den aftalte ramme for 2018 og 2019. Vi kontakter Gf. 

Vester Klit med henblik på en drøftelse af en forlængelse af aftalen med to til fire år. Carsten undersøger 

http://www.vesterklit.dk/
http://www.tversted.dk/


muligheden for at få asfalteret 5 – 10 meter ind ad Gøgevej og hvad det vil koste, da der hurtigt optræder 

relativt dybe huller på de første meter.  

Tversteds grønne front. Hjørring kommune og Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et forslag 

til fredning af klitområdet mellem Tversted by og havet. Forslaget er indsendt til Fredningsnævnet, der har 

indkaldt til offentligt møde 27. marts 2019 kl. 09:00 på Tannishus. Forslaget og bilag m.m. kan ses på 

Hjørring kommunes hjemmeside eller dette link https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/miljoe-og-

natur/natur/tversteds-groenne-fron Bestyrelsen vil følge processen og vil specielt gøre opmærksom på at 

etablering af naturplejeprojekterne ikke må indskrænke mulighederne for at benytte de eksisterende stier 

fra sommerhusområderne til stranden.    

Ad. 2.  

Da Uglevej og Duevej nu gennem en årrække har være en del af det samlede vedligeholdelsesprogram for 

veje, stier og fællesarealer uden, at alle beboere på disse to veje har bidraget til vedligeholdet og da en 

kampagne, for at få alle grundejere på disse to veje til at melde sig som medlemmer, kun gav ét nyt 

medlem agter bestyrelsen at stille forslag til vedtægtsændring af § 9 andet afsnit, der medfører, at alle som 

det også fremgår af Lokalplan 714.1 § 10 pkt. 10.1 til 10.5 skal deltage i dækning af omkostningerne til 

vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer.  

Bestyrelsen vil ligeledes stille forslag om ændring af vedtægternes § 4 andet afsnit, således at 

årsregnskabet forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt forslag til kontingent, udsendes 

samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.  

Ad. 3. 

Peter redegjorde for regnskabet 2018, som udviser et overskud og redegjorde desuden for nødvendige 

justeringer af budget 2019 pga. uforudsete udgifter til retablering af hjemmesiden. Regnskabsmaterialet, 

der udsendes til medlemmerne, skal indeholde tre kolonner: Regnskab 2018, Budget 2018 og Regnskab 

2017. Regnskabet sendes til revision. Peter gennemgik budgetudkast for 2020. På baggrund af 

redegørelserne vil bestyrelsen indstille uændret kontingent på 350 kr. for 2020. Da Peter er bortrejs den 

dag generalforsamlingen afvikles, vil Henning fremlægge regnskab og budget 2020 inkl. forslag til 

kontingent 2020.  

Ad. 4. 

Alle detaljer vedrørende Generalforsamling 2019 formalia gennemgås og besluttes.  

Dato, tidspunkt og sted: 20.4.2019 kl. 1030. Tannishus m. efterfølgende frokost. (Carsten aftaler). 

Gæstetaler: Emnet bliver Vision Tversted. (Gert sørger for den nødvendige aftale). 

Dagsorden: 

Generalforsamlingen indkaldes pr. e-mail af bestyrelsen med 3 ugers varsel altså senest 30.3. 2019             

kl. 24:00. Samtidig med indkaldelsen skal der gives meddelelse om dagsordenen. Forslag, der af med-

lemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til sekretæren senest 30 dage før general-

forsamlingen altså senest 23.3.2019 kl.24:00. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen sendes pr. 

e-mail til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen altså senest 13.4.2019 kl.24:00. 

Ønsker et medlem at få indkaldelse og bilag pr. post, skal medlemmet skriftligt anmode bestyrelsen derom. 

https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/miljoe-og-natur/natur/tversteds-groenne-front/
https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/miljoe-og-natur/natur/tversteds-groenne-front/


På hvert års ordinære generalforsamling skal følgende iagttages: 

1. Valg af dirigent (Carsten undersøger om kandidat vil/kan), referent (Carsten) og 2 stemmetællere 
(udpeges når deltagerne er kendte). 
2. Bestyrelsens beretning (Gert) 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. (Henning) 
4. Indkomne forslag. (Vedtægtsændringer fra bestyrelsen). 
5. Valg til bestyrelsen, som består af fem medlemmer:  
    Formand (som er på valg i ulige år). (Gert, villig til genvalg). 
    Kasserer (som er på valg i lige år). 
    Sekretær (som er på valg i lige år). 
    2 bestyrelsesmedlemmer (som er på valg i ulige år). (Tonny og Henning. Begge er villige til genvalg).  
6. Valg af to suppleanter. (Niels Chr. er villig til genvalg og en vakant post skal besættes).                                                      
7. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant. (Helle er villig til genvalg), (Carsten Ø. er villig til genvalg) 
8. Fastsættelse af kontingent. Foreslås uændret til 350 kr. (Henning).  
9. Eventuelt. 

Ad. 5.  

Intet under eventuelt. 

Ad. 6.  

Næste møde i ugen op til generalforsamlingen. Formanden indkalder. 


