
Referat fra bestyrelsesmøde grundejerforeningen Vesterklit 

lørdag den 17. februar 2018. 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering pga. Jens M. Larsens bortgang. 

2. Regnskab 2017. 

3. Vedligeholdelsesmodel for Gøgevej og sidevejene inkl. Duevej og Uglevej. 

4. Budget 2019. 

5. Orientering/drøftelse af kommunale forhold. 

6. Generalforsamling 2018.  

7. Flisning 2018? 

8. Hvervekampagnen 2017. 

9. Status kirkestien/Stald Nordkap. 

10. Næste møde. 

11. Evt. 

Tilstede: Carsten, Peter, Tonny, Niels Chr. og Gert. 

 

Ad. 1. På grund af bestyrelsesmedlem Jens M. Larsens bortgang konstitueres 1. suppleant 

Jens Kragballe som bestyrelsesmedlem frem til førstkommende generalforsamling. 

Ad. 2. Peter redegør for regnskabet 2017. Regnskabet godkendes og videresendes til 

revisor, så det kan ligge klar til udsendelse sammen med indkaldelsen til 

generalforsamling. 

Ad. 3. Gf. Vester Klit og Gf. Vesterklit har efter anmodning modtaget tilbud fra John, 

Aagaards maskinstation om vedligeholdelse af samtlige foreningernes veje iht. til 

vort ønske om en opdeling af vedligeholdelsen i tre niveauer for 2018 og 2019. 

 Tilbuddet er drøftet på et møde mellem Gf. Vester Klit og Gf. Vesterklit og derefter er 

det besluttet at fortsætte den gamle model for fælles vedligeholdelse af Gøgevej fra 

Østervej til Gøgevej svinger mod vest.        

Desuden rekvireres efter behov stabilgrus til opfyldning af depoterne på Gøgevej til 

fælles benyttelse til alm. vedligehold (ikke opbygning eller genopbygning) af små-

huller i de to foreningers veje.          



Gf. Vester Klit sørger selv for fremtidig vedligeholdelse af sine to veje, Glentevej og 

Sulevej.  

 Det besluttes at sige ja tak til tilbuddet om vedligeholdelse af Gøgevej i 2018 og 

2019. Det besluttes også at dække omkostningerne inden for den tilbudte ramme for 

niveau 3 veje, idet vedligeholdelsen omfatter (tilførsel og fordeling af stabilgrus) på 

de første 30-50 meter af Uglevej, Duevej, Hjejlevej, Bogfinkevej, Musvågevej og det 

vestlige stykke fra svinget til efter Gøgevej 27 (eller et tilsvarende stykke efter 

grundejernes ønske). 

Ad. 4. Peter fremlægger revideret budget for 2018 og budget for 2019, der ved fastholdelse 

af kontingentet på 350 kr. vil medføre et beskedent underskud, som dækkes af den 

gode likviditet foreningen har, hvilket godkendes til fremlæggelse på generalforsam-

lingen.  

Ad. 5.  Gert orienterer om forskellige forhold i relation til Hjørring kommune. 

Besigtigelsesmødet med Jens Baggesen, kommunen har afstedkommet, 1. at 

”flydebroen” ved Flodbækken forlænges og forhøjes, 2. at beskæres træer og buske 

langs Flodbæk stien og den midlertidige sti, der er blevet trampet vest for 

Flodbækken, 3. at der etableres en ny sti øst for Flodbækken og 4. at der foretages 

grødeskæring i Flodbækkens munding i foråret.                                                                                                                                          

Kommunen leverer 9 pæle og stiskilte som grundejerforeningerne selv skal sætte op 

ved klitfoden, for at markere hvor de vigtigste badestier går ind i klitterne. 

Kommunen har meddelt, at grundejerforeningerne vil blive indkaldt til møde primo 

marts for drøftelser i anledning af indførelse af sortering af affald fra helårshuse og 

sommerhuse. I den forbindelse vil bestyrelsen følge op på gebyrproblematikken. 

Kommunen har endnu ikke meldt positivt tilbage vedrørende det ønskede årlige 

møde mellem kommunen og grundejerforeningerne. 

Ad. 6. Generalforsamlingen 2018 afholdes 31. marts på Tannishus med start kl. 1030 

såfremt der findes en gæstetaler ellers kl. 1100. Detaljerne i relation til 

generalforsamlingen gennemgås og opgaverne fordeles.  

Ad. 7. Gf. Vester Klit har forhørt, om vi vil deltage i en flis-dag før Påske, da de har entreret 

med en flis maskine. Efter bestyrelsens opfattelse er der ikke allerede nu igen behov 

for flisning,  

Ad. 8. Hvervekampagnen 2017 i forhold til grundejere på Uglevej, resulterede i et enkelt 

nyt medlem – Klitgaard, Uglevej 9, som bydes hjerteligt velkommen. Invitation til alle 

ikke organiserede grundejere (43) i området om enten selv at danne vejlaug eller 

grundejerforeninger eller at melde sig inde i de eksisterende. 

Ad. 9. Der arbejdes stadig med afklaring af om kirkestien også kan/må anvendes som 

transport sti til skoven for hestene fra Stald Nordkap. 

Ad. 10. Bestyrelsen mødes 1 time før start på generalforsamlingen. 



Ad. 11. Gf. Veter Klit indkalder til fællesmøde for grundejerforeninger og vejlaug 

Palmesøndag den 25. marts kl. 900 på Tannishus. Carsten, Peter og Gert deltager.  

 Foreningens buskryder får fremover fast station hos Carsten, Bogfinkevej 3, hos 

hvem den kan lånes, mod selv at dække benzinomkostningerne.  

 Carsten har fortsat to store ildslukkere (Falck modeller) stående. Kan købes 

formedelst 300 kr. stykket. 

 

Bestyrelsen. 


