
Referat fra fællesmøde mellem grundejerforeninger og vejlaug i Øster Tversted lokalplan 714.1 

m. fl. d. 9. april 2017. 

Deltagere Gf. Vester Klit v/ Niels Maarbjerg Olesen, Søren Dahl og Lilian Larsen. Gf. Vesterklit v/ 

Gert Nielsen og Peter Overgaard. Gf. Falkevej v/ Tom Vejby, Drosselvej Vejlaug v/  Kaj Vestergaard. 

Vester Klitvej Vejlaug v/ Henning Bach. Gf. Poul Ankers Klit v/Erik Søndergaard. Mellemklitvej 

Vejlaug havde meldt forfald. 

1. Stald Nord og deres evt. brug af Kirkestien. 

Kirkestien har oprindelig været ca. 3 meter bred og var beregnet til kørsel m. hestevogn.  

Nu er der behov for en del rydning især øst for Uglevej, hvis der skal være ”trafik” i to spor. 

Passagen af Falkevej problematisk. Stald Nord v/ Gitte er meget interesseret i at kunne 

benytte stien til ridning; grundejerforeningerne meget interesserede i at få ryttere væk fra 

Østervej. Lilian Larsen, Gert Nielsen og Tom Vejby ser nærmere på stiføringen og kontakter 

snarest berørte sommerhusejere samt Stald Nord. 

2. Medlemskab af vore grundejerforeninger og vejlaug. 

Gert har lavet et oplæg, der opfordrer til at organisere sig i grundejerforeninger og vejlaug. 

Han omdeler en folder herom. Der kan meldes tilbage til Gert, der sammenfatter 

henvendelser. 

Vigtigheden af en organisering af sommerhusejere understreges af mulige planer for 

afvikling af Fisketrappen og Tversted Søerne senest 2021 i forbindelse med ny 

kommunalplan. Gert følger op for mulige tiltag i forhold til Arne Poulsen Hjørring 

Kommune. 

3. Grundejerforeningers forsikringsbehov. 

Gert refererede fra et møde med et advokatfirma, og redegjorde for mulige forhold, der 

kunne være erstatningspådragende for grundejerforeninger. Der kan være tale om at 

tegne arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring. Der menes at være forskel på foreninger 

og laug i denne sammenhæng. Det er op til hver forening, om man er interesserede i en 

forsikring. En arbejdsskadeforsikring ville koste ca. 700 kr. årligt. 

4. Fællesmøde med Hjørring Kommune. 

Såvel Hjørring Kommune som sommerhusejerne er interesserede i et fællesmøde for alle 

grundejerforeninger og vejlaug i kommunen om forholdene i sommerhusområderne, sådan 

som det kendes fra Jammerbugt Kommune. Gert rykker kommunen for deres indstilling til 

et møde. 

5. Er der sammenhæng mellem betalingerne til kommune og AVV og deres ydelser? 

Sommerhusejerne betaler meget til kommunen for eks. til afhentning af affald. Vi afventer 

udspil om affaldssortering fra AVV til efteråret. Niels kontakter kommunen for at ændre 

beslutning om, at sommerhusejerne ikke længere kan aflevere husholdningsaffald på 

genbrugspladserne. Ligeledes presses på for at få opstillet en til to containere på stranden, 

hvor strandgæster kan deponere deres affald efter et strandbesøg. Nu flyder det i stedet. 



6. Vedligeholdelse af veje – erfaringsudveksling. 

Falkevej og Poul Ankers Klit får deres veje vedligeholdt af kommunen, som dog ikke vil 

udbygge et samarbejde til andre foreninger for ikke at konkurrere med private 

entreprenører. Det ville være skønt og besparende, hvis alle veje blev vedligeholdt under 

samme ordning.  

7. Mountainbikes må ikke cykle på vore stier – aftale med kommunen. 

Endelig en afklaring på problematikken. Kommunen opsætter piktogrammer relevante 

steder. Borgerforeningen arbejder med en cykelrute i plantagen ved Søerne. Samspillet 

mellem mange typer veje og stier er vanskeligt – eks. Nordsøruten og Nordsøstien – er det 

det samme? Vi ser tiden an og kan muligvis senere kontakte enkelte klubber for en 

afklaring. 

8. Grundejernes forpligtelser i forhold til bevoksninger langs fælles vej. 

Foreningerne er generelt meget restriktive i forhold til at overholde bestemmelserne i 

lokalplanen og har meget få problemer hermed. Hvis sommerhusejere er i restance i 

forhold til foreningerne anbefales overdragelse af fordringen til inkasso. 

9. Hastighed på Plantørvej. 

Henning Bach oplyste, at der var foretaget hastigheds- og trafikmåling på vejen, hvilke ikke 

gav anledning til ændringer. Der foretages fornyet målinger i sommeren 2017. Det anføres 

samtidig, at Plantørvej er meget smal. Henning følger op på sagen. 

10. Hvordan efterlever vi lokalplanens regulering af beplantningen. 

Se pkt. 8. 

11. Affaldsplan - ? 

Se pkt. 5. 

12. Næste møde. 

Der er fortsat stor interesse for at afholde årlige møder. Næste år vil man også indbyde 

grundejerforeningerne for Paradisdalen, Klitrosevej og Kornblomstvej til mødet, der 

afholdes Palmesøndag d. 25. marts kl. 9.00 på Tannishus. Niels Olesen indkalder og 

arrangerer. 

13. Eventuelt. 

Drøftelse af stien ved Flodbæks udløb. Godt, at der er lavet et nyt stykke gangbro, men ikke 

tilstrækkeligt. Bevoksningen hindrer bækkens udløb, så klitten belastes unødigt, og 

tilgangen til stranden vanskeliggøres betydeligt. Gert henvender sig på fællesmødets vegne 

til Jens Baggesen om sagen. 

Snak om de mange ”til salg” skilte langs Østervej. De bør ultimativt fjernes. 

Falkevej betaler dagens servering. 

Referent: Peter Overgaard. 


