
Referat fra bestyrelsesmøde i Gf. Vesterklit lørdag den 20.7.19 kl.10:00 hos Carsten 

Dagsorden. 

1. Opfølgning på generalforsamlingen. 

2. Vedligeholdelse af Gøgevej. Ny aftale fra 2020 og frem. 

3. Vedligeholdelse af stier og fællesarealer 

4. Status diverse arbejdsgrupper i Fællesmøderegi. 

5. Status Vision Tversted. 

6. Næste møde. 

7. Evt. 

 

Tilstede: Carsten, Peter, Tonny, Niels Chr. og Gert. Der var afbud fra Henning. 

Ad. 1.  Vedtægtsændringerne, som blev vedtaget på seneste generalforsamling, er blevet godkendt 

af Hjørring kommune. Gert reviderer medlemslisten og får den lagt på hjemmesiden, Carsten 

aftaler med den afdeling i kommunen, der opkræver kontingent via skattebilletten, så alle 

opkræves fra 2020. 

 Det besluttes at indkøbe et dobbeltskilt med hastighedsbegrænsning 20 km. til Gøgevej. Gert 

sørger derfor. 

Ad. 2. Der er tilfredshed med standarden på vedligeholdelsen af Gøgevej og den første del af 

sidevejene inklusive Duevej og Uglevej. Der er leveret stabilgrus til de depoter, der trængte 

og til Duevej og Uglevej. Aftalen med John (Aagaards maskinstation) vedrørende vedlige-

holdelsen udløber 31. december 2019. Der er stemning for, at der forhandles en ny flerårig 

aftale med John. Carsten kontakter John og får samtidig afklaret, om den mængde stabilgrus, 

der er leveret senest, er en del af den leverance på 50 m3 stabilgrus, der indgår i aftalen eller 

om det er en ekstraleverance. 

 Carsten undersøger mulighederne for at få repareret den asfalt, der er kørt i stykker ved 

indkørsel på Gøgevej (kommunens opgave?). 

 Niels fmd. for Gf. Vester Klit har tilkendegivet, at de også er tilfredse med vedligeholdelsen 

og at de er indstillet på, at der forhandles ny aftale med John indenfor den udløbende aftales 

rammer. Søren (Vester Klit) og Carsten skal evaluere den udløbende aftale og få indarbejdet 

evt. behov for justeringer i den nye aftale.  

Ad. 3. I forbindelse med Fredningsmødet om fredning af Tversteds Grønne Front drøftede Torben 

og Gert (Sti- og Naturgruppen) med Jens Baggesen, Hjørring kommunen, hvilke dele af 

stisystemet kommunen ville påtage sig vedligeholdelsen (klipning) af. Jens Baggesen skulle 

vende tilbage med et kort, hvorpå de dele, som kommunen ville klippe, var indtegnet. Dette 

er imidlertid ikke sket. Det har været nødvendigt at rykke kommunen for klipning af stierne 

fra Gøgevej ned til Flodbækkens udløb. Der skal afholdes besigtigelsesmøde mellem Sti- og 

Naturgruppen og Jens Baggesen vedrørende vedligeholdelsen af stierne og specifikt 



vedrørende tilgængelighedsforholdene ved og omkring Flodbækkens udløb. Flodbækken 

gnaver sig længere og længere ind i den store klit mod vest. Der må findes løsninger for at 

stoppe dette. Der trænges også til grødeskæring. Der har været eksempler på badeturister, 

der har bygget dæmninger, for at opstemme Flodbækken med oversvømmelser til følge. 

Hvorledes dette fremadrettet kan undgås drøftes ligeledes med Jens Baggesen.  

 Efter at Sti-og Naturgruppen har fået kortlagt stierne i sommerhusområdet, er den nu gået i 

gang med at få fuldstændig overblik over, hvem der vedligeholder hvilke stier (kommune, 

grundejerforening eller vejlaug).  

 Aftalen med Hjørring kommune om at levere ”lav broer” til udlægning, hvor der er mindre 

sumpede eller oversvømmede stiforløb, er fortsat gældende.  

Ad. 4. Niels og Gert (Myndighedsgruppen) har møde med kommunen 5. august med henblik på 

planlægning af et pilotmøde mellem kommunen (politikere og embedsmænd) og formænd-

ene for grundejerforeninger og vejlaug i Tversted Øst. 

 Hjørring kommune har indkaldt udvalgte grundejerforeninger og Fællesmødets arbejds-

gruppe for kildesortering den 16. august til drøftelse af forskellige muligheder for affalds-

sortering i kommunens sommerhusområder.  

 Gf. Vesterklit vil argumentere for en løsning, hvor der opstilles én affaldsbeholder med 

dobbeltrum til madaffald og restaffald ved hvert sommerhus, som afhentes af kommunens 

skraldebiler. Samtidig fortsættes hidtidig praksis med, at den enkelte husejer sorterer papir, 

pap, glas, metal, plast m.m. hver for sig og bringer det til de centralt opsatte affaldsstationer 

i byen. Der har været flere tilfælde af overfyldning af disse centralt placerede 

affaldsstationer med et betydeligt svineri omkring disse som resultat. Kommunen rykkes for 

hyppigere tømninger i de perioder, hvor der er rigtig mange i sommerhusenen. 

 Vejgruppen anses for nedlagt. 

 Sti- og Naturgruppen arbejder pt. med et naturplejeprojekt vedrørende Svallerhullet, hvor 

gruppen, Hjørring kommune og Impacttv – DR og Frank Erichsen ”Bonderøven” i et 

samarbejde og med henblik på TV dokumentation viser, hvordan naturpleje kan foregå i 

praksis. 

 Der arbejdes fortsat med at få hestene flyttet fra Østervej til Kirkestien. Processen er 

langsommelig.  

Ad. 5. Gert orienterede om status i Vision Tversted. Værdierne for Tversted er defineret, som 

følger: Natur, Åbne fællesskaber, Ro, Bæredygtig autensitet og Kultur & outdoor. Der er 

etableret fire arbejdsgrupper, der skal konkretisere, hvilke opgaver der skal arbejdes med 

fremadrettet med afsæt i Tversteds værdier. Gert deltager i en arbejdsgruppe, der arbejder 

med Tversteds fysiske miljø herunder veje og infrastruktur. Der planlægges et borgermøde i 

oktober, hvor resultaterne fra de fire arbejdsgrupper præsenteres.   

Ad. 6. Evt. weekenden mellem uge 7 og 8. 

Ad. 7.  Intet. 

   


