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Grundejerforeningen Sønderklit Lyngså  
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Året har været præget af en del nye opgaver samt fortsættelse af eksisterende opgaver. 

Arbejdsdagen 2009 
Forløb godt. Det var et super hyggeligt og godt arrangement og en stor tak til de fremmødte 
medlemmer. Der blev startet med morgenkaffe og rundstykker og en gl. dansk inden arbejdet. 

Der var desværre ikke så stort et fremmøde, men dem der mødte op fik lavet et stort stykke 
praktisk arbejde samt rensning af stranden.  stor tak til købmanden for den lille en til halsen at 
varme sig på. 

Det er besluttet, at der foreløbig ingen arbejdsdag bliver i 2010 

Forsikring for Sønderklits grundejerforening/bestyrelse 
Efter drøftelse fra generalforsamlingen sidste år er der tegnet en Erhvervsansvarsforsikring og 
arbejdsskadeforsikring for grundejerforeningen Sønderklit. 

Denne dækker i øvrigt også i tilfælde af tilskadekomst på arbejdsweekenden. 

Blåt Flag og badevands kvaliteten 
Vi har løbende været i dialog med Frederikshavn Kommune vedr. vores manglende Blå Flag 
som er meget vigtigt for vores sommerhusområde. 

Vandprøverne er altid fra året før og kun for et´ år af gangen. 

Årsagen til de dårlige måleresultater kan være mange. Kommunen forsøger, at finde ud af 
hvad de få målinger med for høje colibakterie værdier skyldes, men det er svært at sige 
nøjagtigt hvor det stammer fra. 

Vi skal alle værner om vores strande og derfor er det meget vigtigt, at grundejerne er meget 
påpasselige med deres septiktanke, så der ikke sker udledning af colibakterier af denne vej.  

Det kan oplyses fra Frederikshavn kommune at vandprøverne i 2009 er pæne langs sønderklits 
strand og vi igen får Blåt flag i 2010. Hjemmeside 

Septiktanke 
Vi er i bestyrelsen blevet bekendt med, at der i Frederikshavn kommune findes en 
dispensationsmulighed vedrørende tømningsordning af septiktanke.  

Der skal være en klar dokumentation for, at tanken har en betydelig overkapacitet, før der 
gives dispensation. 

Tommelfingerregel for, at der kan søges om dispensation for tømningen er, at hvis man har et 
vandforbrug under 25m3 og en septiktank på mindst 2m3 med 2 kamre. 

For at få dispensationen skal der indsendes ansøgningsskema som kan downloades på 
Frederikshavn kommunes hjemmeside under ”Regulativ for tømningsordning for hustanke i 
Frederikshavn kommune ” 

Således at der kun tømmes hvert andet år. 



Renovation – sommer og vinter. 
Det skal henstilles, at husejere, der har større behov for affaldsordning, end den AVØ tilbyder 
generelt, selv skal kontakte AVØ for at få ekstra sække eller for at få udskiftet sækken med 
container. Containere kan tømmes enten hver uge eller hver 14 dag. Vintertømning kan der 
laves særaftale med AVØ om. 

Hjemmeside. 
En hjemmeside er for nogen et ønske for Sønderklits medlemmer. Vi vil gerne i bestyrelsen 
bakke op og bidrage med relevante og opdaterede emner, men kan ikke i øjeblikket afse tid/ 
resurser til dette arbejde. Hvis der er medlemmer, der kunne være interesseret i at oprette og 
løbende opdatering en hjemmeside for foreningen Sønderklit høre vi gerne fra Jer.  

Vejene.   
Vores langtidsplaner for vejene er, at få skabt grundlæggende gode stabile færdselsveje i 
vores område og at lette vedligeholdelsen af vejene fremadrettet. 

Der er i 2009 udsendt skriftligt tilbudsmateriale angående vedligeholdelse af vejene i 
Sønderklit til 3 entreprenører. 

Licitation er blevet afholdt med 2 ansøgere, da den 3. ikke ønskede at deltage.  

Bøge Andersen vandt licitationen som er gældende for 2 år. 

Bump. 
Der er opsat vejtavler med antallet af bump langs vejene. Der vil blive lavet en forbedring af 
bumpene, samt opsat pæle med reflekser, der viser bumpenes placering i samråd med 
Frederikshavn kommune i 2010. 

Beplantning langs stier og veje. 
Bestyrelsens vil gerne opfordre til, at der er god adgang gennem de anlagte stisystemer 
gennem området og til stranden for alle, således at stier og veje ikke forflyttes efter hvor 
grenene rager længst ud. D.V.S. Alle udhængende grene/ træer skal fjernes op til 4,5m opad, 
samt buske og hække klippes fra skel pælene og ud mod vejene. Der er udleveret en skitse, 
der viser hvordan beplantningen skal klippes, til de grundejere, hvor problemet har været 
størst. I tvivlsspørgsmål omkring skel linjer og matrikler kan der rettes henvendelse til 
Frederikshavn kommune. 

Tak til de grundejere som allerede har efterkommet anmodningen om fjernelse af træer og 
grene. 

Det er grundejerens pligt at vedligeholde beplantningen i skel både til veje og stier. 

Skilte i området. 
Frederikshavn Kommune har opsat nye ensartede grønne vejskilte med husnummer i hele 
området. Bestyrelsen har i samråd med Frederikshavn kommune efterkommet 
generalforsamlingens ønske, om en bedre skiltningen langs vejene og i den forbindelse har vi 
indkøbt og opsat nye skilte med advarsler om bump, samt skilte med hunde i snor. Officielle 
autoriserede skilte. 

Der skal tilladelse fra kommunen til opsætning af skilte langs vores veje. Det er ikke tilladt at 
opsætte hjemmelavede skilte langs vores veje  

Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelse for et godt samarbejde i det forløbne år. 
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