
Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vesterklit den 9. november 2014. 
 
Dagsorden: 

1. Vejsituationen. 
2. Skiltning af sti ved Musvågevej. 
3. Gren-hegn problematikken. 
4. Oversigtsforhold Gøgevej/Østervej. 
5. Fællesmøde med øvrige grundejerforeninger og vejlaug. 
6. Indslag på generalforsamlingen 2015. 
7. Øvrigt. 
8. Næste møde. 

 
Tilstede: Peter, Carsten, Jens K., Jens L. Tonny og Gert. Afbud: Niels C. 
 
 
Ad. 1. I løbet af sommeren har bestyrelsesmedlemmer og enkelte andre medlemmer kørt 

stabilgrus i huller, opstået på Gøgevej, så vejen har set fornuftig ud, men den senere 
tids megen regn har medført, at der nu er rigtig mange små og en del større huller.  

 Det besluttes at grusdepoterne på Gøgevej opfyldes snarest. Der etableres et nyt 
grusdepot på fællesarealet ved Glentevej.  

 Peter, Carsten, Tonny og Gert mødes 7. december 2014 kl. 1000, for at køre grus i de 
mange huller. Tonny kommer med trailer. Carsten får vejen skrabet ca. 1 uge senere, 
så den er i god stand før vinter. 
Duevej og Uglevej får tilført grus til foråret, såfremt der er behov. 
Der er enighed om, at det er godt, at vejen ”hovedrepareres” to gange årligt. Første 
gang i relation til Påskeferien. Anden gang i relation til Efterårsferien. Gert kontakter 
Gf. Vester Klit, for at aftale deres deltagelse. 
Det er nødvendigt med en trailer disse vedligeholdelsesdage. På næste 
generalforsamling drøftes eventuel anskaffelse af trailer, som kan stå hos et af 
bestyrelsesmedlemmerne og dels bruges til grusudlægning, dels til udlån til 
medlemmerne.  

 
Ad. 2. Fra flere sider har bestyrelsen fået henvendelser om bedre markering af stien i 

fællesarealet fra Musvågevej til Ålehulsvej mellem Musvågevej 7 og 9. 
 Tre gange har bestyrelsen opsat et mindre træskilt – STI – for at markere indgangen 

fra Musvågevej. Tre gange er skiltet blevet fjernet.  
 Før bestyrelsen overvejer andre løsninger, kontaktes de to ejere af Musvågevej 7 og 9 

med henblik på deres overvejelser om markering. 
 
Ad. 3. Syv grundejere benyttede sig af muligheden for fælles bortkørsel af grenhegn og 

grendynger, dels af hensyn til landskabspleje, dels af hensyn til minimering af 
brandrisikoen. Emnet grenhegn drøftes på det kommende fællesmøde med øvrige 
grundejerforeninger og vejlaug. 

 
Ad. 4. En grundejer har bedt bestyrelsen overveje, om oversigtsforholdene fra Gøgevej ud på 

Østervej er tilstrækkeligt gode.  
 Stort set alle andre veje, der løber ud i Østervej, har høj beplantning helt ud til 

Østervej. 



 Det er bestyrelsens opfattelse, at der set i det perspektiv for tiden er gode og 
acceptable oversigtsforhold ved Gøgevejs udløb i Østervej. Bestyrelsen holder øje 
med udviklingen af beplantningen og tager kontakt til Gf. Vester Klit, da grundejeren 
af den østlige hjørnegrund ”tilhører” denne grundejerforening.  

 
Ad. 5. Fællesmødet med øvrige grundejerforeninger og vejlaug under lokalplan 714.1 

forsøges gennemført i relation til Påsken 2015.  
 Som udgangspunkt planlægges fællesmøde med øvrige grundejerforeninger og 

vejlaug til Palmesøndag den 29. marts 2015 kl. 900 og Vejdag (Gøgevej) til 
Palmesøndag den 29. marts 2015 kl. 1330. 

 Forskellige emner (kommende kommunale initiativer, grenhegn, vedligeholdelse af 
stier, forstranden ved søerne, søernes vedligeholdelse), der ønskes diskuteret på 
fællesmødet, drøftes. Eventuel kommunal deltagelse med henblik på opdatering af 
kommunale initiativer for området undersøges. Pallesen Grundejerforeningen Falkevej 
har fremsendt forslag til emner. 

 Gert sørger for indkaldelser 
 
Ad. 6. Der er enighed om at fortsætte med et indslag fra inviteret gæst på general-

forsamlingen og flere emner drøftes. Peter kontakter ”Bjesk” . 
 
Ad. 7. Hjørring kommune har godkendt vedtægtsændringerne, der blev besluttet på seneste 

generalforsamling. 
 
Ad. 8. Gert kommer med dato og dagsorden. 
 


