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Sønderklit Grundejerforening. Lyngså søndag 14. maj 2017 
Formandens beretning for 2016 
 
Velkommen til generalforsamlingen.  
 
Året har været præget af en del dialog med Frederikshavn kommune, mail og kommunikation med 
medlemmerne, vedligeholdelse af vejene samt Bredbånd Nord. Foreningens Hjemmesiden, 
administration og opkrævning af kontingent. 
 
Lokalplan for Sønderklit 
Der har været meget stille omkring en evt. ny lokalplan for området de sidste par år. - Jeg har været i 
kontakt med Frederikshavn Kommunes Teknik- og Miljøcenter angående Lokalplanen for vores område. 
Byplan vedtægt nr. 10. 
 
Frederikshavn Kommune oplyser, at der er utroligt mange Deklarationer og servitutter, der skal 
gennemarbejdes og indlemmes i en ny lokalplan. 
 
Frederikshavn Kommune har derfor meddelt, at de afstår og ikke ønsker, at gå videre med sagen, på 
grund af manglende ressourcer. Hvilket de desværre ikke har haft ressourcer til at meddele os. 
 
Det er ærgerligt for os i grundejerforening, men sådan hænger sagen desværre sammen. 
 
Blåt Flag. 
Vi kan oplyse, at vandprøverne i 2016 har været pæne.  
 
Vi får igen i 2017 blåt flag ved Sønderklit strand. Flagene, som signalerer rent badevand og sikkerhed, 
bliver ikke mere vist i en del af vores nabokommuner. 
 
Vi håber, at Frederikshavn kommune vil fortsætte med, at sørge for renholdelse af stranden og det 
rene badevand i de kommende år. 
 
Tømningsordning af septiktanke. 
Tømning skal ske hvert andet år. I Sønderklit tømmes i de lige år. Vær fortsat 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 selv kontakte FR. Havn kommune, inden aftalen med FR. Havn Forsynings 
entreprenør udløber, hvis man ønsker en anden entreprenør. 
 
Den enkelte grundejer kan søge om dispensation for tømning til hvert 4.år, ved lavt vandforbrug 
mindre end 25 m3 pr. år. 
 
Vejene. 
Der bliver hen over året foretaget en stadig vedligeholdelse / reparation og efter fyldning af veje og 
bump efter vejformandens vurdering.  
 
Alle vores veje har i 2016 fået et ekstra lag knust asfalt. - 7 træk i alt. 
 
Der er etableret 3 nye bump på Jørgensvej og 1 nyt på Eriksvej. 
 
Generelt er vores veje i en god stand. Der har dog været store problemer, med at vedligeholde vejene 
på grund af store nedbørsmængder og deraf mange flere huller i vejene. 
 
Der er store udsving i prisen på asfalt som er steget meget fra 70 kr. til 140 kr. og vi kan derfor ikke 
garantere, hvad prisen fremover er på god knust asfalt. 
 
Vedrørende den fortsatte vedligeholdelse af vejene, er aftalen med vores entreprenør Bøge Andersen 
opsagt fra 2017, grundet manglende evne til at levere det, der er aftalt i kontrakten mellem Sønderklit 
grundejerforening og Bøge Andersen.  
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Hegn omkring grundene. 
Vi har desværre konstateret, at de grundejere, der har opsat et ulovligt hegn omkring deres grund og 
som har fået en påtale af foreningen Sønderklit, om at lovliggøre dette efter reglerne i 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 fyr beplantning evt. i forbindelse med jord- 

eller græstørvsdiger.” 
 
De berørte grundejere, har ikke villet lever op til reglerne og efterkomme foreningens påtale, og derfor 
vil foreningen Sønderklit fremover sende en kopi af påtalen til Frederikshavn Kommune. 
 
Beplantning langs skel ved 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.  
 
Se i øvrigt den udsendte pjece fra Frederikshavn Kommune. 
 
Købmandsbutikken. 
Den nuværende forpagtningsaftale udløber d. 1. april i år og butikkens ejer Arne har oplyst, at 
butikken ikke er solgt eller forpagtet ud. 

Grundejerforeningen har forsøgt at hjælpe. Vi har sat en meddelelse om udlejning af 
købmandsbutikken på vores hjemmeside, samt på Facebook flere gange. Det er et kæmpe minus for 
området, hvis der ikke komme en ny forpagter. 

Bredbånd Nord 

Da der er en del problemer med dårlig dækning i forbindelserne til TV, bredbånd og telefoni i 
Sønderklits område, har foreningen Sønderklit i samarbejde med Bredbånd Nord indgået en 
forretningsaftale om bredbåndsforbindelse i Sønderklit. 

Dette betyder, at vore medlemmer kan opnå rabat, når / hvis de tilslutter sig aftalen. Rabataftalerne 
kræver dog, at der kan opnås mindst 40 % tilslutningsaftaler med firmaet. Vi har i samarbejde med 
Bredbånd Nord, udsendt tilbud til alle medlemmer. 

Håber I vil tage godt imod dette 

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: www.soenderklit.dk. 
 
Vi vil gerne opfordre til, at 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. 
 
Navn og telefon nummer på postkassen. 
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at sætte navn og telefon nummer på postkassen. Dette vil lette 
kontakten til ejerne, i tilfælde af, at naboen vil i kontakt med ejer, eller der er tyveri, brand og evt. 
andre skader på sommerhuset. 
 
Reklameskilte 
Der er en tendens til opsætning af reklameskilte langs vores veje. Hvilket ikke forskønner vores 
område. Vi må derfor henstille til at disse skilte fjerne. 
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Fred og ro vejs vejbidrag: 
Vi har 5 grundejer, der ligger langs med Nellemannsvej, hvor vi betaler vejbidrag til Grundejerforening 
Fred – ro vej. 
 
Vi har forsøgt en dialog med Grundejerforening Fred - ro vej angående beløbets størrelse, da vi ikke 
mener, at der skal betales mere for de 5 grundejer, end hvad der svarer til Sønderklits vejbidrag.  
 
Hjemmeside soenderklit.dk.  
Vi vil stadig opfordre til, at medlemmerne melder adresse ændringer, mailadresse, telefon nummer og 
ejerskifte ved salg af sommerhuset ind til vores Foreningen. 

Vi får ikke automatisk besked om ejerskifte. Det vil lette en hurtig kommunikation til medlemmerne, 
hvis der sker vigtige ting, for eksempel lige nu omkring Fiberbånd fra Bredbånd Nord. Vi sørger for, at 
relevant og vigtig information lægges ud på vores hjemmeside.  

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbende år. - Herunder også en 
stor tak til Per Andersen som er ansvarlig for vores hjemmeside og som stadig er meget behjælpelig 
med opdateringer på siden. 

Hermed overlades beretningen til Generalforsamlingen. - Tak for opmærksomheden. 
 
 
Randi Højrup. 
Formand, Sønderklit Grundejerforening 

 


