
Referat fra generalforsamling 2015 i grundejerforeningen Vesterklit 

(referent Carsten Mortensen) 
 

1. Valg af dirigent 

Efter at Gert havde budt velkommen, og vi havde sunget "Det er i dag et vejr", blev Poul Weihrauchvalgt til 

dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Gert forelagde bestyrelsens beretning 

Vedligehold af Gøgevej har været en stor udfordring i 2014 primært pga. meget regn. 

Efterårsvedligeholdelsen måtte udskydes og blev først gennemført i begyndelsen af februar i år. Fremover 

afholdes sammen med Gf. Vester Klit faste vejvedligeholdelsesdage i foråret og efteråret. 

Forår: Palmesøndag med onsdag før Påske som alternativ og efterår: søndag før efterårsferien (uge 42) 

med lørdag i efterårsferien som alternativ.  

Grus depoterne på Gøgevej, Duevej og Uglevej fyldes op. Uglevej dog først, når den er retableret, efter at 

træfældningen har medført dybe ujævnheder. 

Der er etableret gennemgang for gående og cykler mellem Gøgevej og Ålehulsvej. 

Bevoksningen ved udkørsel fra Gøgevej til Øster vej udgør pt. ikke noget problem. Oversigtsforholdene er 

acceptable og bestyrelsen følger udviklingen. 

Vedligeholdelsen af stierne i det fredede område er ikke acceptabel. Kommunen kontaktes på vegne af alle 

grundejere i lokalplanområdet for forbedringer.  

Stien mellem Musvågevej 7 og 9 har efter ønske været markeret med stiskilt, som tre gange er fjernet. De 

to grundejere har intet imod at stien benyttes. Stien vil blive markeret ved klipning og den indtegnes på et 

stikort, der udarbejdes sammen med de øvrige grundejerforeninger og vejlaug i lokalplanområdet. Kortet, 

som viser stiforløbene gennem fællesarealerne og de offentlige stier, lægges på hjemmesiden. 

På fællesmødet med de øvrige grundejerforeninger og vejlaug i lokalplanområdet er det besluttet, at der 

gøres en fælles indsats, for at få de nye og manglende grundejere til enten at melde sig ind i de 

eksisterende foreninger eller selv at etablere foreninger, så hele lokalplanområdet kan tale med så stor 

styrke som muligt overfor myndigheder m.m. Desuden vil fællesskabet for at optimere grundejernes indsigt 

i lokalområdet, som forsøg formentlig engang i sensommeren engagere en naturvejleder til på en 

rundvisning at fortælle om områdets fauna og flora m.m.  

Vedligeholdelsen af Tverstedsøerne og Nordsøstien er ikke tilfredsstillende. Der fremsendes derfor en 

fælles henvendelse til Hjørring kommune med anmodning om, at de to mindste Tverstedsøer oprenses, så 

de igen ligner søer. Ligeledes rettes en fælles henvendelse til Skov- og Naturstyrelse, Vendsyssel, om at 

forbedre Nordøstiens forløb på strandområdet ved søerne. Stien har i lang tid været helt oversvømmet og 

tilfældige alternative forløb etableres vha. fiskekasser og drivtømmer, hvilket i den grad skæmmer 

området.   



Syv medlemmer benyttede sig af foreningens initiativ, for at få fjernet grenhegn og grendynger fra 

grundene. Grenhegn/brandforebyggelses problematikken blev også drøftet på fællesmødet og der er bred 

enighed om, at grenhegn bør fjernes. De enkelte grundejerforeninger og vejlaug vil registrere, hvor der 

findes grenhegn og grendynger, der bør fjernes og kontakte de pågældende grundejere. 

På trods af afmærkede stier til ridning opleves ikke sjældent at heste færdes på gang og cykelstier i 

området. Det er formentlig ikke heste fra Nordkap, men udefra kommende heste. Fællesmødet besluttede 

dog at kontakte Nordkap for at drøfte om de kan være behjælpelige med at løse problemet og samtidig 

ønskes drøftet om ridningen langs Øster vej kan foregå anderledes. 

Der er gode relationer til både borgerforeningen og turistkontoret bl.a. gennem Nulskrald projektet og 

strandrydningsdagen. 

Der har sidt på året været indbrud i et par sommerhuse på Gøgevej og Mejsevej. Området er ikke meget 

plaget af indbrud, men det sker. Alle opfordres derfor til at holde øje med, hvad der sker i området og at 

holde øje med nabohusene. Observeres noget unormalt, bør medlemmerne udøve nabohjælp og kontakte 

hinanden via medlemslisten, der ligger på hjemmesiden.  

Der fremkom følgende forslag fra medlemmerne: 

Det bør undersøges om det er muligt at erstatte eller supplere stabilgrus til udbedring af vejene med 

genbrugsbetonknus.  

Ikke kun heste men også mountainbikes færdes uretmæssigt på gangstierne og i klitterne på trods af at der 

er forbud mod det. 

Det foreslås at samarbejde med turistkontoret, om at udarbejde stikort for turister. 

Det er stærkt behov for placering af skraldestation ved flodbækkens udløb, da det er et af de mest 

trafikerede områder. 

Bestyrelsen arbejder videre med alle forslagene. 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Peter gennemgik det reviderede regnskab, der blev godkendt med applaus. 

4. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Gert genvalgt som formand. Jens Kragballe ønskede ikke genvalg, men stillede op til suppleant. Bestyrelsen 

foreslog Tonny Jensen. Tonny blev valgt. Desuden blev Jens Møller Larsen genvalgt til bestyrelsen. 

6. Valg af 2 suppleanter 

Jens Kragballe. Og Niels Christian Jensen blev valgt. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Helle Juul Larsen og Carsten Ø. Therkildsen blev genvalgt. 

 



 8. Fastsættelse af kontingent 

Kontingent blev sidste år vedtaget til 350 kr., men kun 300kr blev opkrævet. 

Kontingentet blev fastsat til 350 kr. 

9. Evt. 

Hugo takkede bestyrelsen for godt arbejde. 

Tak til Poul for styring af generalforsamlingen 


