Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Vesterklit d. 10.10.2020 på
Tannishus.
Gert (Bo. 3) bød velkommen til generalforsamling 2020, som desværre var blevet udskudt fra
påskelørdag til i dag på grund af corona-situationen.
1.
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Henrik (Bo. 10) blev valgt til dirigent, Carsten (Bo. 5) som referent og Helle (Gø. 25) og Agnete
(Gø. 31) som stemmetællere.
Der var formentlig på grund af corona-situationen og tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen kun 7 lodsejere repræsenteret (Gø. 17, 25 og 31, Bo. 3, 5, 8 og 10). .
Henrik konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt med vedtægtsbestemt
dagsorden og bilag.
2.
Bestyrelsens beretning v/formanden (Gert Nielsen)
Hjørring kommune havde godkendt vedtægtsændringerne på seneste generalforsamling, hvorfor der
fra 2020 opkræves kontingent/vejbidrag fra samtlige 63, der ejer parceller på de tilknyttede veje.
Vedligeholdelsen af Gøgevej med sideveje samt Uglevej og Duevej er foretaget tilfredsstillende af
Aagaard entreprenør ApS efter de aftalte retningslinjer og til den aftalte pris. Hj. kommune har
udbedret større defekt ved indkørslen på Gøgevej på utilstrækkelig vis og kontaktes igen for
langsigtet udbedring. Der er opsat nyt 20 km skilt med hastighedsbegrænsning, men der er stadig
enkelte biler, der kører for hurtigt!
Der er indgået aftale med Hj. kommune om vedligeholde af dele af stisystemet ved Flodbækkens
udmunding.Der ligger kort på hjemmesiden der viser det. Øvrige stier og fællesarealerne
vedligeholdes af grundejerforeningerne Vesterklit og Vester Klit tilsammen og klipning af stier
planlægges til at skulle foregå juni 2021. Grundejerforeningerne vil også sørge for at fælde
selvsåede trævækster på fællesarealerne, så områdets oprindelige og naturlige karakter bibeholdes
og opfordrer i øvrigt til, at de enkelte lodsejere gør tilsvarende.
Efter flere års tilløb igangsætter Hj. kommune til foråret et forsøg vedrørende affaldssortering og
afhentning i samarbejde med fem grundejerforeninger tæt på Tversted/Tannisby. Erfaringerne vil
danne grundlag for, hvordan affaldssortering og afhentning vil komme til at foregå i hele
sommerhusområdet. Fællesmødets affaldsgruppe er i løbende dialog med kommunen og AVV
vedrørende emnet.
På et borgermøde 1. september præsenterede de fem arbejdsgrupper i regi af Vision Tversted ideer
og forslag til, hvordan Tversted skal udvikle sig i de kommende år. Der henvises til Drømmen om
Tversted, som bl.a. kan findes på foreningens hjemmeside. Ideen med og konceptet for Naturring
Tversted blev gennemgået.
Havets graven af kystens klitter og den smallere og smallere nedkørsel til stranden blev adresseret.
Borger- og turistforeningen er i dialog med kommunen om mulighederne for at sikre fortsat
nedkørsel til stranden.
Flere grundejerforeninger i området har besluttet, at anmode om, at salgsskilte i forbindelse med
salg af sommerhuse kun placeres på egen grund. Bestyrelsen har besluttet at tilskrive, de
ejendomsmæglere der normalt opsætter salgsskilte, at de fremover KUN må opsætte slagsskilte på
den aktuelle grund og henstiller til den enkelte lodsejer, at formidle samme budskab.

Det årlige fællesmøde med øvrige grundejerforeninger og vejlaug Palmesøndag er på grund af
coronasituationen udskudt til 2021. Der er nu 16 grundejerforeninger og vejlaug fra både Øster- og
Vester Tversted med i samarbejdet.
Fællesmødets foreninger og vejlaug har længe ønsket en mere formel dialog med politikere og
embedsmænd i Hjørring kommune ikke mindst begrundet i, at langt de fleste lodsejere er privat
bosat udenfor Hjørring kommune, hvorfor der er et demokratisk underskud på trods af, at
sommerhusejerne bidrager væsentligt til kommunens økonomi. Det lykkedes i 2019 at få et dialog
møde med embedsmænd fra kommunen og der er gensidige intentioner om, at der også fremover
afvikles dialogmøder efter behov. Dialogmødet fokuserede på fire temaer: Lokalplaner, Vedligeholdelsesplaner, Infrastruktur og trafiksikkerhed, Affaldshåndtering. Referat fra mødet ligger på
hjemmesiden.
Gert havde på vegne af Fællesmødet tilskrevet kommunen dels om generelle forhold dels om
trafiksikkerheden på Østervej og Plantørvej i forbindelse med den revision af kommunalplanen, der
pågår.
3.
Fremlæggelse af regnskab v/Peter Overgaard
Peter gennemgik regnskabet, som er godkendt af revisor uden bemærkninger. Regnskabet blev
godkendt enstemmigt.
4.
Indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer)
Ingen forslag.
5.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg for to år er:
Kasserer Peter Overgaard (Bo. 8) (villig til genvalg)
Sekretær Carsten Mortensen (villig til genvalg)
Begge blev genvalgt.
6.
Valg af 2 suppleanter
Niels Christian Jensen (Gø. 31) (villig til genvalg)
(Niels Christian har i 2019 fungeret som både 1. og 2. suppleant
Niels Christian blev valgt som suppleant.
7.
Valg af revisor samt revisorsuppleant
Helle Juul Larsen (villig til genvalg)
Carsten Østergaard Therkildsen (Ug. 10) (villig til genvalg)
Begge blev genvalgt.
8.
Fastsættelse af kontingent for 2021. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 350 kr.
Blev vedtaget.

9.
Eventuelt
Det blev påtalt at udsyn mod øst ved udkørsel til Østervej er delvis blokeret af træer.
Grundejerforeningen Vester Klit kontaktes, for at bede ejeren af grunden om, at skære træerne ned
til 1 meter iht. klausul.
Ligeledes påtalt, at stien til stranden fra Vester Klitvej (forbi Hahns hus) var skyllet op pga. regn.
Vejlauget Vester Klitvej kontaktes for at spørge om mulighed for udbedring.
Grundejerforeningen Vester Klit kontaktes for et fælles møde om Gøgevej mm.
Godkendt af dirigent
Henrik
14. oktober 2020.

