
Sønderklit Grundejerforening Lyngså søndag 3. maj 2015 

 

Formandens beretning  

Rigtig hjertelig velkommen til generalforsamlingen.  - Året har været præget af en del dialog/møde/ arbejde omkring 

tolkning af vores Deklaration. 

 

Blåt Flag. 

Vi kan oplyse at vandprøverne i 2014 har været pæne, og vi kan glæde os over vi igen i 2015 får blåt flag ved Søn-

derklit strand. 

 

Vi må håbe, at Frederikshavn kommune fortsat vil afsætter resurser til de blå flag i de kommende år.  

 

Status på ændring af lokalplan for området.  

Siden vi for 3 år siden var til 2 møder med FR. Havn Kommunen omkring ændringerne af den nuværende lokalplan, 

som dækker over regelsæt for bebyggelse, tilbygning og andre udvidelser og placering af nye bygninger på grundene 

m.m. har der ikke i indeværende periode været møder eller dialog med FR. Havn Kommune. 

 

Sagen er fortsat under udarbejdelse og der er ikke taget endelig beslutninger omkring lokalplanen fra kommunen 

side endnu. -  Vi afventer fortsat, at blive indkaldt omkring detaljerne i de ændringer, der besluttet, når kommunen 

når så langt.  

 

Tømningsordning af septiktanke. 

Tømning skal fortsat kun ske hvert andet år. - Det betyder, at man i Sønderklit får tømt i lige år. 

 

Det kan stadig lade sig gøre, at vælge en lokal entreprenør i stedet for den entreprenør FR. Havn Kommune laver 

aftale med. - Det er den enkelte grundejer, der selv skal kontakte kommunen, hvis man ønsker en anden entrepre-

nør når aftalen med FR. Havn Forsynings entreprenør udløber. 

 

Der kan søges om dispensation for tømning til hvert 4.år ved lavt vandforbrug mindre end 25 m3 pr. år. Det er fort-

sat den enkelte grundejer, der selv skal kontakte FR. Havn Forsyning. 

 

Frederikshavn affald A/S. 

Der må ikke placeres affaldsposer eller andet skrald ved siden af flaske og papirs container, som står bag ved køb-

manden. 

 

Det er den enkelte grundejer, der selv skal kontakte Frederikshavn affald, for at blive tilmeldt helårstømning evt. 

14.dags tømning, hvis sommerhuset benyttes om vinteren eller uden for tømningsperioderne. 

 

Foreningen henviser til de af FR. havn Forsynings udsendte pjece: ”Renovation i sommerhusområde”. 

 

Vejene og Bump. 

Der er hen over året foretaget en stadig vedligeholdelse/ reparation og efterfyldning af alle vores veje og bump. 

 

Det ser ud til, at den gode vedligeholdelse af bump og veje, holder vejene i en rimelig god stand. - Der er slået græs i 

rabatterne og stierne på friarealet. 

 

Der er afholdt licitation på vejene for de næste 2 år.- Der var 3 entreprenør der gav tilbud. - Bøge Andersen vandt 

licitationen, da han var billigst. 

 



Pæle langs vejene ved Bump. 

Vi har desværre i efteråret fået ødelagt 8 pæle ud for 4 bump af landbrugsmaskiner, der skulle tilså markerne mel-

lem sommerhusene. Bestyrelsen har forsøgt at indgå et forlig omkring udgifterne til nye pæle med Orla Overby, som 

står for udlejningen af jorden. Desværre uden positivt resultat. 

 

Pælene er herefter udskiftet og Grundejerforeningen har haft en ekstra udgift til nye pæle samt opsætning af disse.- 

Der er yderlig forsvundet 4 pæle som er genopsat. Alle pæle er nu mærket med foreningens navn og refleksbånd, så 

må vi se, om de får lov til at stå. 

 

Beplantning langs veje og stier. 

Det er godt at se, at stadig flere og flere får klippet/fjernet de store træer og beplantninger langs med veje og stier, 

men der er desværre stadig grundejere, der ikke får klippet buske og træer ind til skel. 

 

Bestyrelsen må derfor gøre opmærksom på, at det er den enkelte grundejer, der har pligt til at fjerne grene og buske 

på grunden, som rager ud over skel mod veje og stier og dermed reducere bredden på de enkelte veje og stier for 

andre sommerhusejere. 

 

Vedrørende alt ny beplantning langs med veje og stier, skal der gøres opmærksomt på, at der skal plantes inden for 

skel så der er plads til, at træer og buske ikke rager ud over skelpælen, når de vokser sig store. 

 

Plankeværk omkring ejendommen Nellemannsvej 16  

Bestyrelsen har, efter opfordring fra sidste generalforsamling forsøgt at få en dialog med Orla Overby omkring det 

opsatte hegn. Dette uden positivt resultat. 

 

Bestyrelsen har derfor i juni 2014 indgivet en skriftlig klage til FR. Havn Kommune, over det vi mener, er et ulovligt 

opførte hegn omkring gården ifølge lokalplanen. Efter flere rykker til FR. Havn Kommune, hvor de efterfølgende 

beklager, at vi ikke har hørt fra dem, har de nu set på sagen. 

 

Byggesagbehandler Christian Aarup, Frederikshavn Kommune: 

"Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 1 for kystområdet nord for Voerså. Byplanvedtægten indeholder bebyg-

gelsesregulerende bestemmelser og herunder også bestemmelser om hegn for sommerhusområdet. 

 

Bestemmelserne gælder dog ikke for Nellemannsvej 16, da der er tale om en landbrugsejendom jf. byplanvedtægtens 

§ 4 litra 6. - Vi kan dermed ikke med hjemmel i hverken byggelovens eller planlovens bestemmelser kræve hegnet 

fjernet, og agter derfor ikke med at foretage yderligere i sagen." 

 

Orla Overby ønsker at sælge landbrugsjorden fra gården. 

Orla Overby ønsker at sælge Gården til sin datter uden jorden. Vi har fået tilbudt Fællesareal II. Dvs. jorden mellem 

sommerhusene, i alt 11 Hektar. Tilbudt til Kr. 1.2 million. - Landbrugsjorden er forpagtet ud til og med 2017 indtæg-

ten herfor udgør 33.000 kr. pr år. 

 

Vi har i bestyrelsen haft advokat hjælp omkring de juridiske aspekter ved et eventuelt køb af det fælles friareal i 

henhold til deklarationen tinglyst 14. april 1966.  

 

1. At grundejerforeningen gerne overtager fællesarealet og de forpligtelser der følger med, men Grundejerforenin-

gen ikke vil have mulighed for at drive fællesarealet landbrugsmæssigt, da denne ret alene tilkommer ejeren af går-

den Sønderklit. 

 



2.  Grundejerforeningen vil ikke kunne have indtægter på besiddelse af fællesarealet men alene udgifter, herunder 

først og fremmest udgifter til at opretholde, drive og vedligeholde afvandings- anlægget og til i øvrigt, at holde det 

fælles friareal i god orden. 

 

3. Grundejerforeningens område og jorden mellem sommerhusene er omfattet af den tinglyste Deklaration 14.april 

1966 og Byplansvedtægt nr. 1 vedr. kystområdet nord for Voerså 9. maj 1962 som er godkendt af Kommunen. Her 

gives der ikke mulighed for, at frasælge friarealet uden bygninger og anvende til f.eks. landbrugsmæssigt formål, 

idet arealet dermed ikke længere vil kunne medregnes ved opgørelsen af sommerhusgrundenes størrelse.  

 

4. Det fælles friareal er i byplanvedtægten beskrevet som bygge- uegnet, idet der ikke vil kunne indrettes funktions-

duelige siveanlæg. 

 

5. Efter samtale med Orla Overby omkring fællesarealer II, at vi ikke kan eje eller have indtægter på landbrugsjor-

den, oplyser Orla Overby, at det ikke er noget problem, for så overtager datteren bare fællesarealet II sammen med 

gården Sønderklit og så frasælger han landbrugsjorden til anden side. 

 

6.  Det vil sige, at fællesarealet II fortsat tilhøre gården Sønderklit og vil være udlejet som landbrugsjord som det 

hele tiden har været. 

 

Adresseoplysninger på Grundejerne i Sønderklit. 

Der er medlemmer af grundejerforeningen Sønderklit, som har forespurgt bestyrelsen angående navn, telefon-

nummer og adresse på andre grundejere i Sønderklit. Dette kan bestyrelsen ikke være behjælpelig med, da vi der-

ved kommer i konflikt med persondataloven. 

 

Vi kan ikke udlevere oplysninger uden samtykke fra ejerne af adressen. Vil opfordre alle til at opgive deres e-mail 

adresse of telefon nr. til grundejerforeningen samt sætte deres telefon nr. på postkassen. 

 

Vi kan opfordre medlemmerne til at finde de nødvendige oplysninger på www.OIS.dk som er åben for alle. 

 

Sønderklits opslagstavle. 

Opslags / informationstavlen er ophængt på købmandsforretningens væg. Her opsættes indkaldelse til generalfor-

samlingen samt referatet fra generalforsamlingen. 

 

Ordensreglement. 

Det ligger på vores hjemmeside Sonderklit.dk og kan udskrives herfra til ophængning for gæster i sommerhuset.  

 

Hjemmesiden. 

Husk at bruge vores formular på hjemmeside, til at oplyse jeres E-mail adresse, adresseændring og navn og adresse 

på nye ejere ved køb og salg. - Vi hører fortsat gerne, hvis der er nogen, der har noget, der skal på hjemmesiden.  

 

Afslutning 

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, samt et godt stykke bestyrelses arbejde i det 

forløbende år. Herunder en meget stor tak til Advokat Lars Broni for juridisk bistand samt en tak til Per Andersen 

som er ansvarlig for vores hjemmeside. 

 

Hermed overlades beretningen til Generalforsamlingen. - Tak for opmærksomheden. 

 

Randi Højrup 

Formand Sønderklit grundejerforening 


