
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Vesterklit 
Pinselørdag d. 22. maj 2021 kl. 11.00 - Tannishus 

Formanden bød de fremmødte velkommen til generalforsamling og beklagede, at vi nu for anden gang på 

grund af Coronarestriktioner har måttet udskyde en generalforsamlings afvikling, og at vi ikke kan indlede 

med at synge, som vi plejer. 

De tilstedeværende præsenterede sig for at klarlægge, hvem der var stemmeberettigede. 

Til stede var: 

• Gøgevej 8 

• Gøgevej 10 

• Gøgevej 13 

• Gøgevej 15 

• Gøgevej 17 

• Gøgevej 25 

• Gøgevej 31 

• Hjejlevej 3 

• Musvågevej 11 

• Bogfinkevej 2 

• Bogfinkevej 3 

• Bogfinkevej 5 

• Bogfinkevej 8 

• Bogfinkevej 10 

 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 
Henrik, Bogfinkevej 10, blev valgt til dirigent – Carsten, Bogfinkevej 5, til referent 

2. Bestyrelsens beretning v/formanden (Gert Nielsen). 
Vedligehold af Gøgevej, øvrige veje, stier og fællesarealer: 

I forenings året 2020 havde Aagaard Entreprenør vedligeholdt vejene efter det koncept, vi nu har benyttet 

de seneste år, hvor John (Aa. E.) selv vurderer, hvornår det er nødvendigt og mest hensigtsmæssigt at 

udføre vedligehold, dels ved at tilføre stabilgrus og dels ved at skrabe Gøgevej flere gange. Sidevejene var 

blevet skrabet på de første 20 til 50 meter og tilført stabilgrus - især Musvågevej. Grus depoterne hvor 

medlemmerne er velkommen til selv at hente grus til at udbedre evt. huller på de vejstrækninger, der ikke 

er omfattet af Aagaards vedligehold, er genfyldte.  

På foreningens ”område” løber to hovedstier. En fra Gøgevej langs Flodbækken til dens udløb og en frem til 

Kaninbjerget samt to mindre stier, der udgår fra Musvågevej. Hjørring kommune tager sig af vedligehold af 

stien langs Flodbækken fra Kaninbjerget og stierne på begge sider af Flodbækkens udløb. Foreningen tager 



sig af de stræk, som kommunen ikke vedligeholder. Kommunen har meddelt, at der vil ske vedligehold i 

løbet af juni måned. 

Affaldssortering: 

Hjørring kommune har igangsat en forsøgsperiode med kildesortering og afhentning af affald i fem 

grundejerforeninger vest for Flodbækken. Der skal sorteres i ti fraktioner, som det lovgivningsmæssigt er 

besluttet, skal foregå på landsplan. Der opstilles to plastbeholdere hver med to rum. I den ene beholder 

sorteres restaffald og madaffald i hver sit rum. I den anden beholder sorteres plast, metal/kartoner i det 

ene rum og papir/pap i det andet rum. Glas og tøj skal afleveres ved de centrale affaldscontainere eller på 

genbrugspladserne. Såfremt kommunen ikke opstiller et tilbud om køb af en trefløjet afskærmning, vil 

grundejerforeningen sørge for at indhente et tilbud, så der kan ske en ensartet afskærmning, der blender 

mest muligt ind i naturen. Det forventes at kommunen implementerer kildesorteringskonceptet i hele 

sommerhusområdet i 2022. 

Vision Tversted og Naturring: 

I løbet af 2020 er Vision Tversted blevet konkretiseret som Drømmen om Tversted, der bygger på fem 

grundværdier, der skal være afsæt for den fremtidige udvikling. De fem værdier er: Natur, Ro, Åbne 

fællesskaber, Bæredygtig autencitet, Kultur og Outdoor. Fem arbejdsgrupper har i løbet af 2020/21 

arbejdet videre med fem temaer, der tager afsæt i værdigrundlaget. De fem grupper: Kultur og Outdoor, 

Erhverv og Turisme, Fysisk miljø, Fællesskaber og Naturring, arbejder med at konkretisere og formulere 

handlinger. Det enkelte tema er koblet til et eller flere af FN’s 17. verdensmål. Det er så vidt vides første 

gang, et mindre lokalsamfund relaterer sig til verdensmålene i sine udviklingsplaner. Arbejdet er blevet 

forsinket af coronarestriktioner, men kan følges på facebookgruppen Drømmen om Tversted, på 

foreningens hjemmeside www.vesterklit.dk eller på Borger- og turistforeningens hjemmeside 

www.tversted.dk 

Hegning og græsning: 

Primo april 2021 fik bestyrelsen ved et tilfælde kendskab til, at Hjørring kommune i marts måned 2020 

havde søgt Fredningsnævnet for Nordjylland om dispensation, til at gennemføre et naturplejeprojekt ved at 

etablere et større hegningsområde på ca. 40 ha. i klitområdet mellem sommerhusområdet og Tannis Bugt 

på begge sider af Flodbækken. I hegningen skal der gå 10-20 heste, som skal afgræsse området. Hegningen 

vil ligge i både de to gamle fredede områder Vesterklit (1963), Flodbækken (1970) og den nye endnu ikke 

godkendte Tversteds Grønne Front (2021). Flere af de meget benyttede hovedstier, men også mange af de 

mindre stier, der forbinder sommerhusene med stranden, bliver berørt af hegningen. Der opsættes 

klaplåger og stinter svarende til stierne, så gående kan passere. For de fleste stiers vedkommende er 

forløbet indenfor hegningen meget langt. Forsamlingen udtrykker store betænkeligheder ved, at skulle 

passere gennem det hegnede område på lange stræk, fordi der er stor usikkerhed omkring dyrenes 

reaktioner på gående. Mange vil ganske enkelt fravælge at gå gennem hegningen på grund af frygt for 

dyrenes reaktion. Bestyrelsen har indgivet klage over, ikke at være informeret, hørt eller inddraget i 

sagsforløbet. Bestyrelsen insisterer på, at blive inddraget i tilrettelæggelse af naturplejeplanen og ikke 

mindst hegnets placering, idet der specielt for hovedstiernes vedkommende ønskes kortere gå afstande 

inde i hegningen. I løbet af debatten om emnet rejses en række spørgsmål, og der fremkommer flere 

konstruktive forslag til justeringer, af det indtil videre kendte hegningsprojekt. Generalforsamlingen bakker 

op om klagen og ønsket om inddragelse og giver efter en længere debat udtryk for, at bestyrelsen skal søge 

maksimal indflydelse gennem dialog med Hjørring kommune. 



 

Rejste spørgsmål og forslag: 

Kan der ikke laves et Pilotprojekt på en del af området? – det kunne passende være den del, der er 

indeholdt i Tversteds Grønne Front 

Kan der etableres overgange for hestene, så stierne “friholdes” af indhegningen. 

Skal området indhegnes af elhegn? - Kan det undgås? – Er der alternativer? 

Hvorfor indhegnes to fredninger, der ikke har krav om naturpleje, men kun en del af området Tversteds 

Grønne Front, hvor kommunen ER forpligtet til naturpleje? 

Hegnet må ikke være lige op ad stierne! 

Der er for nylig skrevet flere artikler om rådyr, der bliver fanget i hegn 

Er Fredningsnævnet klar over mængden af råvildt? 

Skal Dyrenes Beskyttelse kontaktes? 

Råvildt holder fyr og hyben nede. 

Området er ikke væsentligt ændret i 40 år - gør 10-12 heste mere skade end gavn? 

Hvem skal passe hestene? 

Skal der evt. tages kontakt til en advokat, hvis kommunens svar eller tilbud om indflydelse ikke er 

tilfredsstillende. 

Giv evt. tilbagemelding på jeres prioritet af ovenstående forslag/spørgsmål 

Julelys i sommerhusområdet: 

Et medlem har henvendt sig til bestyrelsen med ønske om, at italesætte tendensen til at flere og flere 

holder jul i sommerhuset og at trenden med julebelysning ophængt på huset fra byerne flyttes med.  

Bestyrelsen henstiller at julebelysning begrænses til helt tæt på huset og nedtages kort tid efter jul/nytår. 

3. Fremlæggelse af regnskab v/Peter Overgaard. 
Peter fremlagde regnskab - godkendt af generalforsamlingen 

4. Indkomne forslag (herunder forslag til vedtægtsændringer). 
Ingen forslag 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg for to år er:  

• Formand Gert Nielsen, Bogfinkevej 3, (villig til genvalg) 

• Bestyrelsesmedlem Tonny K. Jensen, Gøgevej 17, (villig til genvalg) 

• Bestyrelsesmedlem Henning P. Nielsen, Uglevej 5, (villig til genvalg) 

Alle 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt 



6. Valg af 2 suppleanter. 

• Niels Christian Jensen, Gøgevej 31, (villig til genvalg) (Niels Christian har i 2020 fungeret som både 

1. og 2. suppleant) 

Niels Christian blev genvalgt 

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant. 

• Helle Juul Larsen, Gøgevej 25, (villig til genvalg) 

• Carsten Østergaard Therkildsen, Uglevej 10, (villig til genvalg) 

Begge blev Genvalgt 

 

8. Fastsættelse af kontingent for 2022. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 350 kr. 

Forslaget blev vedtaget. 

9. Eventuelt. 
Hvis nogle har brug for bortskafning af kvas, kan de henvende sig til Gert eller Carsten. 

Ved næste vejskrabning skal Uglevej, Duevej og stikveje skrabes de første 30-40 m. 

Der opfordres til respekt for hastighedsbegrænsningen på Gøgevej. 

Regnskab ønskes tilsendt som Excel-fil. 

Reparation af vejen ved udkørsel fra Gøgevej. 

Nedkørsel til stranden - har kommunen en plan? Gert har rejst det overfor borgerforeningen. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen afsluttet. Formanden takkede bestyrelsen for godt og 

konstruktivt arbejde i det forløbne år og takkede dirigenten for veludført arbejde. Ønskede alle en dejlig 

sommer. 

 

Dirigent 

Henrik Hornsved 

 

Venlig hilsen 

Carsten Mortensen 


