
Referat 2010 

Referat fra generalforsamlingen i ”Grund – og Fritidshusejerforeningen Sønderklit” d. 8. maj 2010. 

  
1. Velkomst ved formand Randi Højrup. 
  
2. Indlæg ved Andreas Mylund (AM), Aalborg Politi, om kriminalitetsforebyggende tiltag i 
sommerhusområdet. AM fremviste forskellige modeller af låsemekanismer i døre og vinduer, og 
henstillede til, at man undlod at spare de sidste kroner, når der skal investeres i netop vinduer og 
døre. Der er adskillige muligheder for at gøre livet lidt vanskeligere for indbrudstyve! AM plæderede 
også for en øget indsats ved naboers indbyrdes hjælp. 
  
AM gjorde opmærksom på, at det er muligt for alle husejere at få gratis sikkerhedsrådgivning.  
 
3. Johan Honum valgtes til dirigent. 
  
4. Formand Randi Højrup aflagde beretningen, hvori hun takkede for sponsorater fra Bygma i Sæby og 
Dronninglund TV- Center. Randi Højrup lagde endvidere op til, at hvis der var nogle i 
grundejerkredsen, der kendte firmaer, der kunne tænkes at yde sponsorater til foreningen, hører 
bestyrelsen gerne nærmere. 
  
I brevet med indkaldelsen til generalforsamlingen var der også indlagt skitser, der viste, hvordan man 
skal forholde sig med beplantning ud mod veje. Bestyrelsen beklager, hvis nogle grundejere har følt 
sig hængt ud eller anklaget uden grund. Tegningerne er ment som en orientering til alle, og hvis man 
er i tvivl om et specifikt tilfælde, så ret henvendelse til bestyrelsen. 
  
Efter 1. juli tager kommunen over på grundejerens regning. 
  
Beretningen blev godkendt. 
  
5. Kasserer Kirsten Hust fremlagde årsregnskabet, der blev godkendt. 
  
6. Kirsten Hust fremlagde budget. Et budget med et beregnet mindre underskud på  4150kr. der blev 
spurgt ind til, hvorfor bestyrelsen budgetterer med underskud. Svar: Vejprojekterne skal gøres 
færdige, og foreningen er velkonsolideret.  
  
Det forhøjede vejbidrag godkendtes. 
   
7. Forslag fra Karin og John Kristensen, Dortesvej 14:  
Snerydningsfond. Forslaget ikke vedtaget. Der henvises til vedtægterne om grundejernes eget ansvar. 
  
Betaling til en kasse, der skal kompensere for manglende fremmøde til arbejdsdage. Forslaget faldt. 
Problemet er ikke så stort, at det er nødvendigt med mere bureaukrati. 
  
Forslag om forhøjelse af vejbidrag. Det lå i bestyrelsens forslag til budget. Vedtaget.  
  
8. Vedtægter.  
  
9. Valg af bestyrelse. Randi Højrup og Bente Bech genvalgt. 
Johan Honum fortsætter som suppleant. 
  
10. Valg af revisorer. Genvalg. 
  
11. Ordensreglement. Der uddeltes laminerede, gule ordensreglementer. Fra salen kom en henstilling 
til hundeejere om at rydde op efter sig på stranden. 
   
12. Evt. 
  
Bente Bech 


