
Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen Vesterklit 20. april 2019 på 
Tannishus.  
 

1. Valg af dirigent, referent og 
stemmetællere:                                                                                 Henrik Hornsved (B10) valgt som 
dirigent. Carsten S Mortensen (B5) valgt som referent. Helle Juul Larsen (G25) og Carsten Ø. 
Therkildsen (U10) valgt som stemmetællere.     
Følgende grundejere var repræsenteret: H5, G35, B 2; M4, U9, U10, B5, G15, U5, B3, B10, G33, 
G25, G31, G17, B8, Fuldmagt B4, Fuldmagt G23. I alt 18 stemmeberettigede grundejere.  
 
2. Bestyrelsens beretning v/formanden Gert Nielsen:       
Gert redegjorde for den 2 årige (2018 og 2019) vedligeholdelsesaftale foreningen sammen med Gf. 
Vester Klit har indgået med Aagaard maskinstation om vedligeholdelse af vejene. Aftalen inde-
bærer, at den nord-syd gående del af Gøgevej tilføres 30 m3 stabilgrus over den to årige periode 
samt skrabes efter behov. Aagaard maskinstation vurderer selv, hvornår der er behov for skab af 
vejen og hvornår det er mest hensigtsmæssigt. De første 20-50 meter af sidevejene inkl. Duevej og 
Uglevej tilføres over de to år 20 m3 stabilgrus. Desuden er der etableret 4-5 grus depoter langs 
Gøgevej, som grundejerne er velkommen til at hente grus fra til yderligere udlægning på 
sidevejene. Visse steder foretages også afskrabning af høje kanter langs Gøgevej for at skabe afløb 
for regnvandet. Der skal forhandles ny aftale efter samme koncept gældende fra 1. januar 2020. 
Stigruppen, som er nedsat af ”Fællesmødet”, har indtegnet alle aktuelle stiforløb, både de der 
fremgår af lokalplaner m.m. og de trampestier, der er etableret i hele sommerhus området fra 
Tannisbugtvej til Plantørvej på et kort, som Hjørring kommune har lagt ind på det officielle 
baggrundskort (Friluftskort Hjørring). Stikortet findes i tre udgaver: skærmkort, luftfoto og 
topografisk kort, som alle findes på www.Vesterklit.dk  Kortene er også tilgængelige via iPad og 
iPhone. Stigruppen er i dialog med Hjørring kommune for at få fastlagt, hvilke stisektioner 
kommunen vedligeholder og hvilke grundejerforeninger og vejlaug skal tage sig af. 
Den nye sti øst for Flodbækken fungerer og vil snarest ved stranden blive markeret med en pæl 
med Badestiskilt i lighed med øvrige større badestier i området. 
Hjørring kommune har tilbudt at producere og levere ”lavbroer” i stil med dem der er udlagt ved 
Flodbækken. Er der stiområder der står under vand, så kontakt Gert, som så koordinerer udlæg-
ning af broer. 
Stigruppen er i dialog med Hjørring kommune om at finde en løsning for adgangsstien langs den 
sidste klit ved Flodbækken, hvor bækken eroderer mere og mere af stien væk, så risikoen for at 
skride i bækken er aktuel. 
Hjørring kommune og Danmarks Naturfredningsforening har ansøgt Fredningsnævnet, om at få 
hele klitområdet mellem Tversted å og Flodbækken fredet. Området omkring Tversted å og 
Flodbækken er i forvejen fredet. Sammen med Grundejerforeningen Poul Ankers Klit har vi 
indsendt høringssvar, for at sikre at adgangen via stierne ikke indskrænkes, samt for at sikre at 
eventuel naturplejeprojekter dels tager højde derfor, men også udbredes til de to tidligere fredede 
områder, så hele området fremtræder ensartet.  
På vegne af grundejerforeningerne og vejlaugene har Gert sammen med formanden for 
Grundejerforeningen Vester Klit deltaget aktivt i hele processen Vision Tversted. Forud for 
generalforsamlingen havde Bolette Falbe-Hansen, udviklingskoordinator og bosætningskonsulent, 

http://www.vesterklit.dk/


Hjørring kommune et spændende indlæg om hele visionsprocessen og hvor lang den var nået. 
Gert henviste til dette indlæg. 
Gert gjorde kort rede for det samarbejde, der foregår mellem nu 14 grundejerforeninger og 
vejlaug i det såkaldte ”Fællesmødet”. Der er etableret fem arbejdsgrupper, der fokuserer på hver 
deres område; Myndighedsgruppen, Sti- og naturpleje gruppen, Kirkesti gruppen, Vejgruppen og 
Affaldsgruppen. Gert redegjorde for de enkelte gruppers arbejde og mål. Bl.a. arbejdes der på at 
etablere et fast årligt møde for formændene med politikere og embedsmænd fra Hjørring 
kommune lige som, der arbejdes for at få flere grundejerforeninger bl.a. fra Vester Tversted med i 
samarbejdet.  
Endelig omtalte Gert, hvordan foreningen har håndteret GDPR kravene og henviste til 
persondatapolitikken, der kan findes på hjemmesiden.   
 
Der var enkelte kommentarer i forlængelse af bestyrelsens beretning, bl.a. at der på stien fra 
enden af Vester Klitvej er et oversvømmet område. Vester Klitvej Vejlaug kontaktes. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
  
3. Fremlæggelse af 
regnskab:                                                                                                                        Da Peter Overgaard 
var forhindret fremlagde Henning Nielsen regnskabet. Medlemstallet er øget med 1 grundejer i 
2018 til i alt 57.  Årets resultat er et overskud på 4.944 kr. Egenkapitalen 2018 er på 37.681 kr. 
Regnskabet var revideret af revisor uden bemærkninger. Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 
 
4. Indkomne forslag:      
Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af vedtægterne § 4 vedrørende indkaldelse til 
generalforsamling og § 9 vedrørende ikke medlemmers pligt til at deltage i dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer. Gert gennemgik og motiverede 
forslagene. Der var ingen bemærkninger, hvorefter dirigenten satte forslagene til skriftlig 
afstemning hver for sig. Begge forslag blev vedtaget med 18 stemmer for og ingen imod.   
 
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:                                 
På valg for to år er:                                 
Formand Gert Nielsen (villig til genvalg) - genvalgt                              
Tonny Jensen (villig til genvalg) - genvalgt                    
Henning Nielsen (villig til genvalg) - genvalgt    
 
6. Valg af 2 suppleanter:              
På valg for 1 år:                             
Niels Christian Jensen (villig til genvalg) - 
genvalgt                                                                                (Niels Christian har i 2018 fungeret som både 
1. og 2. suppleant) - ingen 2. suppleant   
 
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant:                                
Helle Juul Larsen (villig til genvalg) - genvalgt                              
Carsten Østergaard Therkildsen (villig til genvalg) - genvalgt   



 
8. Fastsættelse af kontingent for 
2020:                                                                                                      Bestyrelsen foreslog uændret 
kontingent på 350 kr. for 2020. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 
 

9. Eventuelt:                             
Kirsten Hansen, Bogfinkevej 2, foreslår nye 20 km. skilte på Gøgevej. 
 
 
 
Dirigent 
 
Henrik Hornsved 
 


