
Sønderklit Grundejerforenings Generalforsamling 
 
 
Søndag den 3. maj 2015 på Sæby Fritidscenter  
Velkomst ved formand Randi Højrup. Formanden takkede samtidig vores 2 sponsorer – Dronninglund 
Radio og TV samt entreprenør Bøge Andersen. Samtidig tak til medlem Lars Broni med juridisk hjælp til 
bestyrelsen i årets løb. Derpå var foreningen vært ved morgenkaffen. 
 
Der var 19 huse repræsenteret og omkring 40 personer mødt frem. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent 
Johan Honum blev foreslået. Vedtaget med klapsalver og Honum takkede for valget. Derpå erklærede han 
generalforsamlingen lovlig. 
 
Punkt 2. Formandens beretning 
Se bilag 
Hanne/Kajsvej 18: Kan man se en plan for, hvornår ens vej bliver repareret? 
Svar: Der er ingen fast plan – vejformanden ser på forholdene. 
 
Keld/Prebensvej: Vil der blive bygget på friarealer? 
Svar: Nej 
 
Leo/Elinsvej 2: Hvad er friarealer? 
Svar: Markerne mellem gård og Jørgensvej med henvisning til matrikelkort. Gruppe FA2 
 
Liselotte/Kajsvej 8: Hvem holder vejstykket foran købmanden – der er meget vand? 
Svar: Tror det hører til købmandens arealer – men det bliver tjekket op med vejformanden! 
 
Leo/Elinsvej : Hvem føre tilsyn med vejskel? 
Svar: Det gør kommunen! Bestyrelsen har været rundt og har overfor nogle grundejere påpeget at der 
skulle gøres noget. De fleste har klippet og ordnet, mens andre intet har gjort. Bestyrelsen har sendt disse 
videre til kommunen, og så er der ikke sket mere! 
 
Brinkmann: Roste vejene – områdets postbil kan faktisk køre 60 km derpå! 
 
Keld/Prebensvej: Han synes, at der er for langt mellem bumpene på Prebensvej! 
Svar: Det arbejder bestyrelsen/vejmanden videre med. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 
Punkt 3. Årsregnskab 
Kasserer Jan Bachmann gennemgik årets regnskab – se bilag 
 
Jette : Hvorfor kontinent til Fred og Ro vej? 
 
Kirsten (bestyrelsen): Gammel aftale, hvori det fremgår, at Sønderklit skal holde Nellermannsvej ind til 
skiltet ”Sønderklit”. Foreningen ”Fred og Ro” holder resten af vejen. Vores forening har huse på dette 
stykke vej – og vi betaler vejbidrag for dem.  
 
Regnskabet godkendt. 



Punkt 4. Budget  
Kasserer Jan Bachmann fremlagde buget for 2015. 
 
Ingen ændring i vejbidrag og kontingent. Dette blev vedtaget. 
 
Punkt 6. Indkomne forslag 
Ingen forslag indkommet 
 
Punkt 7. Valg af bestyrelse 
Tommy Thomsen, Michael Christoffersen og Hanne Østerballe blev valgt 
 
Punkt 8. Valg af suppleanter. 
Kaj Andersen blev genvalgt for 2 år. 
 
Punkt 9. Valg af revisor 
Johan Honum og Kirsten Hust blev valgt. 
 
Punkt 10. Ordensregler 
Ingen ændringer – De findes på hjemmesiden på dansk og tysk. 
 
Punkt 11. Eventuelt 

• Brinkmann:Pas på vores unikke natur – begræns brugen af knust granit. 
 

• Leo/Elinsvej: Hvad kan vi gøre for at folk med hunde bruger snor og putteposer? 
Svar: Kirsten(bestyrelsen) – det står i ordensreglementet! 

 
• Der blev diskuteret, at det er irriterende, at hundeprutteposer med ”prutter” blev smidt i naturen – 

Disse poser bliver nedbrudt, men det ser ikke godt ud. Alle blev opfodret til at sætte skilte på 
affaldsposelåg med teksten ”her må prutteposer afleveres” – (Disse skilte findes fortrykte) 

 
• Kajsvej 5: Hvem har pligt til at holde vandpumpen i nærheden af gården, og hvem holder bækken? 

Svar: Det har Orla Overby – Når bækken er fuld, ring selv til Orla Overby – han har pligt til at 
passe det, og kommunen har tilsynspligt. 

 
• Kaj/Elinsvej: Man kan kigge i ”Vandløbsloven” 

 
• Formand Randi Højrup: Vi har fået en henvendelse fra HjemIs bilen. Vi kan ikke nægte, at de kører 

der (offentlig vej) – men vi vil jo gerne, at alle støtter vores lokale købmand. 
 

• Per/webmaster: Der kommer snart nyt på hjemmesiden – historierne om personerne – hvis navne 
vores veje har! 

 
 
Generalforsamlingen sluttede med at formanden takkede Lars, Per og Kirsten for ”juridisk rådgivning”, 
”hjemmeside” og ”mange års bestyrelsesarbejde”, samt for god ro og orden! 
 
 
Referent: Kirsten Lübbert Hust 
 


