
Referat fra bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vesterklit lørdag den 1. august 2020. 

 

Dagsorden: 

1. Generalforsamling 2019. 

2. Vedligeholdelse af Gøgevej og sideveje. 

3. Vedligeholdelse af stier og fællesarealer. 

4. Affaldssortering i vores område. 

5. Fredningssagen ”Tversteds Grønne Front”. 

6. Vision Tversted – Drømmen om Tversted. 

7. Havets hærgen. 

8. Fællesmødet. 

9. Næste møde. 

10. Evt. 

Tilstede: Peter, Carsten, Tonny, Henning, Niels Chr. Og Gert. 

Ad. 1. I forventning om, at corona-situationen ikke ændrer sig til det værre med nye og skrappere 

restriktioner, besluttes det, at gennemføre den udskudte generalforsamling 2019, i relation 

til efterårsferien lørdag den 10. oktober 2020 kl. 11:00 på Tannishus. Carsten aftaler med 

Aage, Tannishus og genindkalder til generalforsamlingen med tre ugers varsel. Dagsorden og 

bilag uændrede, da der er tale om en udskudt generalforsamling. 

Ad. 2. Aftalen om vedligeholdelse af Gøgevej i 2021 er indgået med John Stubben, Aagaard 

Entreprenør, på samme vilkår som i 2020.  Vedligeholdelse efter behov og tilførsel af 20 m3 

stabilgrus. Der er to steder mellem Glentevej og Sulevej og mellem Sulevej og Bogfinkevej, 

hvor vandet stadig samler sig i sporet. Begge i højre side indadgående. John anmodes om at 

skrabe noget af rabatten, så regnvandet kan komme bort, som der også er gjort andre steder 

de seneste år med god effekt. Gert markerer med pæle. John skal fortsat have fokus på, at 

vejen er højest på midten! Carsten drøfter med John, om det er muligt at lægge dræn i vejen 

de steder, hvor rabatterne er så høje, at der ikke kan skrabes. Der er ikke behov for 

opfyldning af grus-depoterne foreløbig! Der skal tilføres stabilgrus til Uglevej og Duevej og 

evt. også øvrige sideveje – de første 30-50 meter, som det tidligere har været aftalt med 

John. Carsten tager stilling til behovet og formidler budskaberne til John.  

 Defekten i asfalten ved Gøgevej er blevet væsentlig større og er nu så dyb, at der er risiko for 

skader på cyklister, biler m.v. Carsten rykker endnu engang Hjørring kommune (anmodet om 

at udbedre august 2019) for at få det repareret snarest. 

Ad. 3. Der er indgået aftale med Hjørring kommune om, hvilke stistafsnit de vedligeholder / klipper 

i relation til Flodbækken (fremgår af kort på hjemmesiden) og hvilke stiafsnit grundejer-     

foreninger og vejlaug i forening må sørge for vedligeholdelse af. Foreningens buskrydder er 

pt. dysfunktionel, hvorfor Peter undersøger, om den kan repareres og hvad det vil koste. 

Sideløbende undersøger Carsten, hvad det vil koste årligt, for at få de to stiafsnit mellem 

Gøgevej og ”Kaninbjerget” klippet én gang årligt. 

Ad. 4. Affaldsgruppen nedsat af Fællesmødet, har samarbejdet med Hjørring kommune om 

udvikling af planer for affaldssortering i sommerhusområdet i Tversted. Der er løbende 



orienteret og disse ligger på hjemmesiden under Fællesmødet. Foråret 2021 iværksættes et 

affaldssorteringsprojekt i et afgrænset område (Tannisbugtvej, Østervej, Kornblomstvej og 

havet), som skal give erfaringer med henblik på en permanent model for affaldssortring i 

hele sommerhusområdet.  

Ad. 5.  Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet og hjemvist Fredningsnævnets afgørelse af 28. 

august 2019 i fredningssagen Tversteds Grønne Front. Samtidig er fristen for beslutning i 

sagen forlænget til 10. januar 2022. 

Ad. 6. Vision Tversted projektet 2019/2020 har indtil videre affødt publikationen Drømmen om 

Tversted (Fra dialog til handling), som kan ses på hjemmesiden i forbindelse med vores 

nyhedsbrev februar 2020. Borgermødet, som efter udsættelser pga. corona-situationen er nu 

berammet til den. 1. september 2020 kl. 19:00 på Klitgården.  

 Ad. 7. Fællesmødet, der nu tæller 16 grundejerforeninger og vejlaug i Tversted, er aflyst i 2020 på 

grund af corona-situationen og vil først finde sted Palmesøndag 2021. 

Ad. 8. Næste møde 10. oktober 2020.  

Ad. 9. I.a.  

 

Referent Gert  


