
Sønderklit Grundejerforening. Lyngså søndag 24.april 2016  
 

Formandens beretning for 2015 
Rigtig hjertelig velkommen til generalforsamlingen. Året har været præget af en del mail, dialog med 
myndigheder og medlemmer, samt en hel del arbejde omkring vejene. Opdatering af foreningens 
hjemmeside, administration og kontingent opkrævning. 
 
Blåt Flag. 
Vi kan oplyse at vandprøverne i 2015 har været pæne. Vi får igen i 2016 blåt flag ved Sønderklit 
strand. Flagene, som signaler rent badevand og sikkerhed, bliver ikke vist i vores nabokommuner som 
Brønderslev, Jammerbugt, Aalborg og Thisted den kommende sommer. De er trådt ud af ordningen. 
 
Jammerbugt kommune mener, ordningen er for bureaukratisk og for kostbar (100.000 kr. om året), 
samt især det nye forbud mod hundebadning er negativt. Vi kan håbe, at Frederikshavn kommune vil 
fortsætte med, at sørge for renholdelse af stranden og det rene badevand i de kommende år. 
 
Havvindmøller langs Sæbys/ Lyngså strand. 
Der er afsendt et høringssvar til Naturstyrelsen fra Grundejerforeningen. Hvor vi er bekymret over den 
kystnære placering øst for foreningens strandlinje i en afstand af kun 4-10 km.  Højden 137 – 220 m. 
Udstyret med røde markeringslamper. Dette ret ud for et stort sommerhusområde og købstaden Sæby, 
som hvert år besøges af mange turister. 
 
Hele høringssvaret kan læses på hjemmesiden. 
 
Tømningsordning af septiktanke. 
Tømning skal fortsat kun ske hvert andet år. I Sønderklit tømmes fortsat i de lige år. Vær opmærksom 
på dette.Det er stadig muligt, at vælge en lokal entreprenør i stedet for den entreprenør FR. Havn 
Kommune har lavet aftale med. 
 
Den enkelte grundejer, skal kontakte FR. Havn kommune, inden aftalen med FR. Havn Forsynings 
entreprenør udløber, hvis man ønsker en anden entreprenør. 
 
Det er stadig muligt at den enkelte grundejer søger om dispensation for tømning til hvert 4.år, ved lavt 
vandforbrug mindre end 25 m3 pr. år. 
 
Frederikshavn affald A/S. 
Der må fortsat ikke placeres affaldsposer eller andet skrald ved siden af flaske og papirs containerne 
bag ved købmanden.Det er den enkelte grundejers pligt, at kontakte Frederikshavn affald A/S, hvis de 
har behov for yderlige tømninger ved udlejning, eller for at blive tilmeldt helårs tømning evt. 14.dags 
tømning hvis sommerhuset benyttes om vinteren eller uden for tømnings- perioderne. 
 
Foreningen henviser fortsat til FR. havn Forsynings udsendte pjece. ”Renovation i sommerhusområde” 
Udsendes årligt. 
 
Vejene og Bump. 
Generelt er vores veje i en god stand, dog har der været flere huller end normalt. Dette grundet den 
våde vinter. Der bliver hen over året foretaget en stadig vedligeholdelse / reparation og efterfyldning 
af vores veje og bump efter vejformandens vurdering. 
 
Cementrør ved bump langs Nellemannsvej. Pris. 14097 kr 
Vi har desværre i efteråret haft en del hærværk på pælene ved bump på Nellemannsvejs lige ved 
gården. Det har vi valgt, at stoppe ved at vores entreprenør Bøge Andersen har udskiftet træpælene 
med betonrør. 
 
Under opsætningen af betonrørene forlader Bøge Andersen stedet i 15.min for at hente jord til 
betonrørene. Da han kommer tilbage er det ene betonrør smadret i 5 stykker. Vejformanden kontakter 
politiet, som ankommer og konstatere, at røret er ødelagt med en hammer, da der er slagmærker på 
indersiden af røret. 
 
Entreprenør Bøge Andersen havde kun set Orlas svigersøn køre forbi, da han opsatte rørene. Politiet 
køre derfor ind på gården, for at tale med Orlas svigersøn, men han er desværre ikke til stede, men de 
taler med Orlas datter. Herefter optager politiet en rapport over det skete. - Heldigvis er der ikke sket 
yderligere skader på cementrørene. 



Vejen foran købmanden. 
Vejen foran købmanden er gennem de sidste 4 år misligholdt, med meget store huller til følge. Det har 
i mange år været kutyme, at købmanden sørgede for, at vedligeholde vejen foran købmandsbutikken, 
da der er større erhvervsmæssig trafik her. Da dette ikke er sket de sidste 4 år, har vi haft en mundtlig 
og skriftlig dialog, med den nuværende købmand om, at han skulle vedligeholde vejen foran 
købmandsbutikken. Efter flere opfordringer til købmanden, er dette ikke sket. 
 
Grundejerforeningen har herefter bedt vores entreprenør Bøge Andersen om, at foretage den 
nødvendige opfyldning samt opretning af vejen og sende en faktura direkte til købmanden.Købmanden 
har ikke betalt denne faktura. Grundejerforeningen har derfor haft en ekstra udgift til vejen som var 

total ødelagt foran købmandsbutikken.- Pris 9400kr  
 
Grøftepleje på fællesarealerne. 
Grøften fra Kajsvej og syd over mod pumpestationen på fællesarealerne har meget længe haft 
stillestående vand og vandet står meget højt i grøften. Dette giver store problemer med grundvandet 
for grundejerne på Kajsvej, som ikke kan komme af med vandet. 
 
Teknisk forvaltning i Frederikshavn kommune, som er vandløbsmyndighed, har været ude og besigtige 
grøften og afløbsforholdene. De vil se på sagen og henvende sig til de berørte lods / grundejere. 
Fællesarealerne ejes nu af Orla Overby datter og svigersøn, som derved også har overtaget 
vedligeholdelses-pligten. 
 
Hegn omkring grundene. 
Vi kan desværre konstatere, at der er grundejere, der har opsat hegn omkring deres grund, der strider 
mod byplanvedtægt nr. 1 som beskriver de fælles regler, vi har for vores sommerhusområde. I §4 står 
der følgende. ”evt. hegn skal udføres som levende hegn, f.eks. hyben- eller fyrbeplantning evt. i 

forbindelse med jord- eller græstørvsdiger.” 
 
De berørte grundejere har fået en påmindelse i postkassen. - Vi håber, at de snarest vil få ændret 
hegnet, så det lever op til reglerne. 
 
Beplantning langs skel ved veje og stier. 
Det er godt at se, at stadig flere fjerner de store træer og beplantninger langs med veje og stier. 
 
Det er stadig den enkelte grundejeres pligt, at fjerne alle grene og buske der hænger ud over skel 

linjen, så bredden på de enkelte veje og stier ikke reduceres og bliver ufremkommelige for andre 
sommerhusejere. 
 
Husk alt ny beplantning langs med veje og stier, skal plantes inden for skel. Vi anbefaler ny 

beplantning sættes 0,5 - 1 meter inde på egen grund, så der er plads til at træer og buske ikke rager 
ud over skelpælen, når de vokser sig store. 
 
TDC. 
Da der er en del, der har problemer med forbindelserne til TV, bredbånd og telefoni, vil vi gerne oplyse 
alle, at TDC har nedgravet kabler i foreningen Sønderklits område. 
 
Sønderklits opslagstavle. 
Opslags / informationstavlen er ophængt på købmandsforretningens væg. Her opsættes bestyrelses 
navne og telefon nr. samt indkaldelse og referatet fra generalforsamlingen. Disse findes også på 
hjemmesiden.  
 
Hjemmesiden Soenderklit.dk. 
Vi vil stadig gerne opfordre til i bruger vores formular på hjemmeside, til at oplyse jeres E-mail 
adresse, adresseændring og telefon nr. samt navn og adresse på nye ejere ved køb og salg. 
 
Vi hører fortsat meget gerne, hvis der er nogen, der har noget af interesse, der skal på vores 
hjemmeside. Vi sørger for, at vigtig information lægges ud på hjemmesiden.  
 
Ejers navn og telefon nummer på postkassen. 
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til, at sætter en seddel med navn og telefon nummer på 
deres postkasse. - Dette til brug for andre medlemmer, som i tilfælde af tyveri og evt. skader på 
sommerhuset, kan kontakte ejerne. 



Tak. 
Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et utroligt godt samarbejde i det forløbende år. - Herunder 
også en stor tak til Per Andersen som er behjælpelig og ansvarlig for vores hjemmeside. 
 
Hermed overlades beretningen til Generalforsamlingen. - Tak for opmærksomheden. 
 
Randi Højrup. 
Formand, Sønderklit Grundejerforening 


