
Referat fra generalforsamling 2016 på Tannishus d. 26/3-2016. 

 

Tilstede: 41 personer, repræsenterende 24 lodsejere. 

 
1.  Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 

Henrik Hornsved, Bogfinkevej 10, blev valgt som dirigent.  

Carsten Mortensen, Bogfinkevej 5, blev valgt som referent. 
Helle Juul Larsen, Gøgevej 25 og Carsten Østergaard Therkildsen, Uglevej 10, blev valgt som 

stemmetællere. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/formanden (Gert Nielsen).  

Gøgevejs vedligehold er en større og større udfordring pga. de store nedbørsmængder og vejens 

profil. Bestyrelsen har kontakt til forskellige vejentreprenører med henblik på at finde en større og 

langtidsholdbar løsning, som kan holdes indenfor det eksisterende budget evt. ved etapeopdeling. 

Strækningen fra Østervej til ca. Bogfinkevej er mest udfordrende.  

Kommunen har efter vor henvendelse etableret bro over det sumpede område og foretaget 

beskæring af buske ved Flodbækkens udløb. Kommunen er efter vor henvendelse til Naturstyrelsen 

indstillet på at opsætte skilte med cykling forbudt ved den grønne og blå sti, såfremt Naturstyrelsen 

er enig i, at cykling i klitterne ikke er tilladt.  

Tverstedsøerne er dannet ved spærring af vandløb! I Kommuneplan 2013 fremgår, at spærringen 

skal fjernes senest 2021, og at dette vil medføre, at søerne forsvinder! Men både kommunen og 

Naturstyrelsen anser søerne og området omkring søerne for et af kommunens mest rekreative 

områder, og der er fra begge sider positive tilkendegivelser for bevaring, men bestyrelsen følger 

naturligvis sagen tæt.  

På fællesmøde mellem grundejerforeninger og vejlaug i lokalplan 714.1 drøftes både sti- og sø- 

problematikkerne sammen med en række andre fællesanliggender så som efterlevelse af 

lokalplanens bestemmelser. I et aktuelt tilfælde har kommunen pålagt en lodsejer at fjerne et 

grenhegn, ligesom nyplantning ud over den beplantning, der ses på luftfoto fra 2004, heller ikke 

bliver tilladt!  Bestyrelsen gør derfor opmærksom på vigtigheden af at efterleve lokalplanens 

bestemmelser! I fælles regi arbejdes på en kontakt til hesteudlejningen ”Nordkap” vedrørende 

hestestien langs Østervej, ridning på stier m.m.  

Kommunen vil i 2017 kontakte sommerhusområdernes beboere med henblik på at etablere en eller 

anden form for sortering af affald i lighed med affaldssorteringen i byerne. I det kommende år 

foretages kloakering i sommerhusområdet Vester Yversted, men der er intet, der tyder på, at der 

frem mod 2040 vil blive gennemført kloakering i vort område, udover hvad der allerede er 

gennemført, men bestyrelsen følger det tæt!  

Energi Nord Fibernet A/S nedgraver i de kommende måneder fibernet til samtlige sommerhuse i 

området, og Bredbånd Nord står for salg af tilkoblingen (en tilkendegivelse på generalforsamling 

viser majoritet af tilslutning blandt medlemmerne). Bestyrelsen vil arbejde på en evt. rabatordning 

ud over det tilbudte!  

Fra 1. januar 2017 har Tversted Turist- og Borgerforening solgt sommerhusudlejningsdelen til 

Feriepartner, som samtidig har forpligtet sig til at drive turistbureau i ti år. Tversted Borgerforening 

arbejder med opførelse af et nyt kompleks med plads til havkajakker, sauna m.m. i tær relation til 

det eksisterende bådehus. Der arbejdes også med etablering af en officiel mountainbike bane. 

Bestyrelsen vurderer at medlemskab af Fritidshusenes Landsforening er for dyrt, efter at 

kontingentet er sat op til 50 kr. pr. medlem. 

Hugo gør opmærksom på, at der opbygges stolper med betydelige mængder affald flere steder langs 

stranden og anbefaler, at bestyrelsen skriver til kommunen. 
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Flere kommenterer kravet om udskiftning af de tunge betondæksler til lettere dæksler, og der 

udveksles erfaringer.  

Herefter tages beretningen til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren (Peter Overgaard). 

Peter gennemgik regnskabet for 2015, som blev godkendt enstemmigt. 

 

4. Indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer). 

Ingen forslag var indsendt. 

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er:                                

Peter Overgaard, kasserer (villig til genvalg)                             

Carsten Mortensen, sekretær (villig til genvalg) 

Begge blev valgt for 2 år. 

        

6. Valg af 2 suppleanter.                           

Jens Kragballe, 1. suppleant (villig til genvalg)                            

Niels Christian Jensen, 2. suppleant (villig til genvalg) 
Begge blev valgt for 1 år. 

 

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 

Helle Juul Larsen, revisor (villig til genvalg)          

Carsten Østergaard Therkildsen, revisorsuppleant (villig til genvalg) 

Begge blev valgt for 1 år. 

 

8. Fastsættelse af kontingent for 2017. 

Kontingent på 350 kr. blev enstemmig godkendt. 

Peter gennemgik på denne baggrund budgettet for 2017. 

 

9. Evt.  

Intet at referere. 
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