
Referat fra fællesmøde mellem grundejerforeninger og vejlaug i området øst for Tversted.  
 
Til stede var foreningerne:  
 

Vester Klit - Niels, Lilian, Søren  
Vesterklit - Gert, Peter, Carsten  
Paradisdalen - Kirsten, Lars  
Kornblomsten - Ove  
Klitrosevej - Arne  
Falkevej - John  
Poul Ankers Klit - Torben  
Drosselvej - Kaj  
Mellemklitvej - Jakob  
Vester Klit Vej - Henning  
Klitstuevej - Ole  

 
Niels indledte med lidt forhistorie om fællesmøderne, der opstod for 4-5 år siden.  
Foreningerne præsenterede sig, og herunder uddybede Lars og Henning problemstillinger omkring bl.a. 
stier og Flodbæks udløb.  
 
Kommunen har et stort ønske om en fælles kontaktperson, der kan repræsentere alle 
grundejerforeninger og vejlaug.  
 

1. Status på samarbejdet med Stald Nord om brug af kirkestien - Lilian redegjorde for Kirkestiens forløb og 

nuværende tilstand. Formålet med genetablering af stien er muligheden for at bruge stien til gåture og 

adgang til byen samt at få hestene ned på stien i stedet for langs Østervej. Kommunens naturvejleder, Tom 

Jørgensen, rapporteres meget positiv. Der udarbejdes en første skitse/plan for en mulig reetablering af 

Kirkestien. Planen præsenteres for de berørte lodsejere på et fællesmøde, hvor også kommunen er 

repræsenteret. Vi ønsker et godt samarbejde, men udgangspunktet er, at stien kan benyttes af alle, og 

desuden rider Stald Nord kun ud een gang hver dag og kun med 6 - 10 heste. Arbejdsgruppen for Kirkestien 

består af Lilian, Gert og Tom (Falkevej).  

 

2. Status på henvendelse om medlemskab af vore grundejerforeninger og vejlaug til uorganiserede grundejere 

- Henvendelse til grundejere imellem Floddalsvej og Drosselvej. 43 grundejere er så vidt vides ikke 

organiseret i forening eller vejlaug. 1 har meldt sig ind i Vesterklit. Paradisdalen har i mange år forsøgt at få 

en lokalplan for deres område. Kommunen kræver dog en grundejerforening og ikke kun vejlaug. 

Paradisdalen har indsendt en ansøgning til en "naturfond" vedr. oprensning af søen samt indhegning af 

arealer. Afventer svar snarest. Ikke-medlemmer skal betale vejbidrag.  

 

3. Status på organiseringen af fællesmøde med Hjørring Kommune - Andre kommuner (bl.a. Jammerbugt) 

praktiserer fællesmøder med grundejerforeninger i sommerhusområder. Hjørring Kommune har indtil 

videre ikke ønsket at tage initiativ til dette, men deltager formentlig gerne, hvis foreningerne lader sig 

repræsentere fælles. Gert opfordrede til, at vi sammen og evt. sammen med Borgerforeningen inviterer 

kommunen med på et fællesmøde. Niels foreslog et særskilt møde i efteråret 2018. Arbejdsgruppen fra 

fællesmødet bliver Gert (tovholder), Kirsten og Arne, der forbereder dagsorden og indkaldelse til møde 

med kommunen i efteråret. Punkter til dagsorden er bl.a. udarbejdelse af en lokalplan for områder, der 



endnu ikke er omfattet af en sådan – udarbejdelse af naturplan/hjælp med information – 

affaldsproblemstillingen, 3 problemer – cykelstier langs Østervej og Plantørvej – kort over stisystem.  

 

4. Kommunens og AVV’s affalds- genbrugs- og storskraldsservice og grundejernes modsvarende betaling - 

Affaldsplan er i høring nu. Vi tog kontakt til kommunen ifm. afskafning af mulighed for aflevering af 

husaffald på genbrugspladserne. Kommunen har afvist at genindføre ordningen bl.a. med henvisning til at 

den enkelte sommerhus lodsejer skal være tilsluttet en affaldsordning (26, 32 eller 52 uger) og betale for 

det affald husstanden producerer. Det er derfor ikke rimeligt, at der opkræves samme beløb for 

storskraldsordning og brug af genbrugsplads m.m. fra sommerhusejere og helårsbeboere. Der indføres 

sorteringspligt i år. Orienteringsmøde fra kommunen blev aflyst/udskudt, men vil formentlig blive afholdt til 

efteråret. Problematik er også manglende mulighed for at komme af med skrald på stranden ved 

Flodbækkens udløb. Der var opbakning til at arbejde videre med de tre affaldsproblematikker, som sættes 

på dagsorden til mødet med kommunen.  

 

5. Affaldsplan - Dette punkt blev slået sammen med pkt. 4.  

 

6. Vejvedligeholdelse – samarbejde om udbud - Vesterklit har lavet aftale, hvor entreprenør tager initiativet til 

reparationer på Gøgevej, når vejr og vind er optimal i forhold til det. Carsten stiller sig til rådighed som 

kontakt for foreninger og vejlaug vedr. samarbejde om og fællesudbud på vejvedligehold. Paradisdalen har 

problemer, da de har fået en forureningssag på halsen ifm. knust asfalt i vejen. Hvis grundejerforeninger 

opfordrer til eller arrangerer, at medlemmer selv arbejder med vejen, skal de være opmærksom på 

forsikringsproblematik. Grundejerforeningen kan gøres ansvarlig for tilskadekomne medlemmer, hvis 

foreningen ikke har arbejdsskadeforsikring. Ole undersøger mulighed for fælles arbejdsskadeforsikring for 

alle grundejerforeningerne. Falkevej har gennem Fritidshusejernes Landsforening kendskab til forskellige 

forsikringsordninger. Svært (dyrt) for en lille grundejerforening at tegne forsikring alene.  

 

7. Naturpleje - Arne redegjorde for et høringssvar til kommunens naturplan med opfordring til, at Kommunen 

udarbejdede informationsmateriale, men det er svært at opnå fælles holdninger blandt grundejerne. 

Lokalplan kan være et fremadrettet redskab. Kommunen skal være motor og hjælpe foreningerne med 

naturregulering. Sættes på dagsorden til mødet med kommunen. Lars udtrykker, at Team Natur i Hjørring 

Kommune meget gerne vil gå ind i dette arbejde. Der er restriktive regelsæt, men desværre ingen hjemmel 

til at håndhæve dem. Gert mener, at kommunen bliver en god medspiller i relation til naturmæssige 

problemstillinger. Kommunen sætter naturen på dagsordenen og vil gerne påtage sig ansvar.  

 

8. Kystsikring - skal vi som grundejerforeninger involvere os i strandens forandring? Søren Smalbro fra 

Hjørring Kommune har udtalt på TV, at kommunen ændrer politisk holdning, og det kan måske åbne for 

muligheder. Holdningen er, at der ikke er aktuel anledning til involvering.  

 

9. Stierne og deres vedligeholdelse. (herunder Flodbæk og Nordsøstien) - Gert redegjorde for Flodbæk 

problematikken og besigtigelse sammen med kommunen i efteråret. Kommunen har igangsat flere 

initiativer. I samme forbindelse foreslog kommunen, at der blev sat skilte på stranden ved klitterne, der 

markerer hvor stierne til sommerhusområderne findes. 9 skilte leveres til Gert, og kan benyttes på 

strækningen. Torben opfordrede til et opfølgningsmøde med Jens Baggesen fra Hjørring Kommune. Jakob 

foreslog, at stierne også markeres (bedre) fra sommerhusområderne og til stranden. Niels nævnte, at deres 

generalforsamling efterspurgte mulighed for at cykle så tæt til stranden som muligt. Ole ønsker, at et 

officielt informationsmateriale udleveres fra sommerhusudlejningskontorerne. Cykling i klitterne er 



markeret med skilte med forbud, men det er muligvis ikke gennemført alle steder. Vi ønsker at gøre det 

transparent, hvilke stier der er officielle, og som skal benyttes. Der er igangsat flere initiativer - Der skal 

etableres et opfølgningsmøde med Jens Baggesen. Mødet har deltagelse af Vester Klit, Vesterklit, 

Paradisdalen, Poul Ankers Klit og Kornblomsten. Gert fra Vesterklit er tovholder.  

 

10. Hastighedsbegrænsning på Plantørvej (Henning Bach) og Østervej - kommunen vil ikke opsætte 

hastighedsbegrænsende skilte. Der var ønsker om kombineret cykel/gangsti i den ene side af Østervej og 

Plantørvej. Disse ønsker er højt placeret på dagsorden til fællesmødet med kommunen.  

 

11. Næste møde - Næste møde blev aftalt til 14/4 - 2019. Niels indkalder til dette møde. Tannisbugtvej er 

fortsat i meget dårlig stand. Udbedringen er planlagt men blevet skubbet flere gange.  

 


