
Referat fra generalforsamlingen i 

Grundejerforeningen  ”Sønderklit”  den 6. maj 2012 

 

   Velkomst ved formanden Randi Højrup. 

 
1. Valg af dirigent. 

 
Johan Honum valgt. Generalforsamlingen erklæres lovlig indvarslet. 
Dirigenten giver tilladelse til, at punkt 4 og punkt 5 byttes om. 
 

 
2. Randi Højrup gennemgik årets beretning. Se bilag. Beretningen godkendt. 

 
Hans Jørgen Brinkman, Birthesvej 32, opfordrede alle grundejerne til at 
få fjernet de rustne hegn, der kunne være til stor skade for vildtet. Han 
ønskede ligeledes, at hundeejerne holdt deres hunde i snor i dyrenes 
yngletid. 

 

3.  Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen stillede forslag om overvågningskamera og spærrebomme i 
vinterhalvåret. 
Michael Christoffersen gennemgik de forskellige overvågningsmuligheder 
og bomtyper. 
Forslaget affødte en del diskussion. 
Louise, Kajsvej 21, ønskede at vide, om det kriminalpræventive aspekt 
var undersøgt til bunds, ønskede ikke, at et fritidsområde som 
”Sønderklit” blev omdannet til fort Knox. 
Peter Jakobsen, Prebensvej 8, ville vide, hvordan man kommer ind i 
området fra Nørklit, og gjorde gældende, at der er mange, som ikke 
kommer så tit i huset om vinteren, så det har ingen nytteværdi med et 
kamera, der kun kan dække 3-4 uger ad gangen – Peter Jakobsen 
plæderede dog for en foreløbig investering, der kun omfattede kameraer. 
Ejner Kristensen, Hannesvej 7: Hvad sker der ved vinterdage, når der 
skal ryddes sne? 
Michael Christoffersen: Hvis et område får tilladelse til overvågning, så 
betyder det, at Redningstjenesten, kommunens folk og en repræsentant 
fra bestyrelsen får nøgler til bommene. 



Kaj Højrup: Det er ikke en grundejerforenings opgave at sikre et område. 
De enkelte husejere må selv bekoste kameraer, hvis de vil have 
overvågning. 
Michael Christoffersen: Tyvene er gået fra sikrede områder til mere 
tilgængelige områder, og bestyrelsen har fået opfordringer til at 
undersøge mulighederne for at hindre tyverier. Det er den øvelse, vi har 
foretaget. 
Ulla Stricker, Eriksvej 3, foreslog, at man tog kontakt til ”Fred - og 
Rovej” for at etablere et samarbejde om de netop beskrevne problemer. 
 
Afstemning om: 
1. Overvågningskamera og 4 spærrebomme: 
1 stemme for. 
2. Overvågningskamera ved indfaldsvejene til Sønderklits område: 
15 stemmer for. 
3. Overhovedet ingen overvågningskameraer og spærrebomme: 
2 stemmer for. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med forslag nr. 2, og udgifterne på ca. 
20.000 kr. til finansiering vil blive taget af formuen. 
 

4. Tommy Thomsen gennemgik årsregnskabet. 
Det blev godkendt. 
 

5. Tommy Thomsen forelagde budgettet. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr. og vejbidrag på 250 
kr. 
Godkendt. 
 

6. Valg til bestyrelsen: 
På valg Randi Højer og Bente Bech. 
Randi Højer blev genvalgt. Bente Bech ønskede ikke genvalg. I stedet blev 
Hans Jørgen Brinkmann, Birthesvej 32, valgt. 
Johan Honum trak sig som suppleant. I stedet trådte Ejner Kristensen, 
Hannesvej 7, ind som suppleant. 
 

7. Valg af revisorer. Genvalg. 
 

8. Ordensreglement. Muligheden for at få AVØ til at hente grenaffald blev 
nævnt, med opfordring til at gå sammen naboer imellem, for at få en hel 
lastbilfuld. 

 
9. Evt. Ingen bemærkninger 


