
Sønderklit Grundejerforening  

GENERALFORSAMLING 
Søndag den 14. maj 2017 kl. 10.00 – 11.55 
Sæby Fritidscenter & Hostel, Sæbygaardvej 32, 9300 Sæby, (cafeteriet på 1. sal) 
 
83 deltagere fra 50 grundejere  
 

Dagsorden:   Referat 
 

1. Valg af dirigent – Johan Honum, valgt 
2. Formandens beretning, v/ Randi Højrup – beretning godkendt. 
3. Årsregnskab, v/ Jan Bachmann – resultat – kr. 5.651,-  godkendt. 
4. Budget, kontingent og vejbidrag. - uændret kontingent kr. 150,- og bidrag kr. 275,- 

vedtaget. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

     Fra Karl Rafn: Opsætning hjertestarter i området. Vedtaget, opsættes så den er 
tilgængelig hele døgnet på en central placering i området. Bestyrelsen undersøger 
muligheder for køb, tilskud og drift. 

6. Valg til bestyrelsen: På valg, Hanne Østerballe, Michael Christoffersen og Tommy Thomsen. 

Alle genvalgt 

7. Valg af suppleant. – Kaj Andersen, valgt  
8. Valg af revisorer. – Kirsten Hust og Johan Honum, genvalgt. 

9. Ordensreglement. – Ingen ændringer 

10. Eventuelt. – Følgende emner blev drøftet under pkt. 2, Formandens beretning: 

Der blev oplyst at leverandørens pris på knust asfalt på hans hjemmeside er mindre end den 
grundejerforeningen køber til - Michael undersøger. Der fremkom forskellige forsalg til 
hvordan vejbumpene kunne gøres bedre – højde og længde. Mere trafik giver større slid på 
vejene. Hybenroser bør frarådes at anvende som hæk, ikke som oplyst mulighed i 
Byplansvedtægten. Købmandens skilt skal nedtages hvis ikke den åbner igen. Brøndringende 
luges, Hanne påtager sig opgaven. Cykelstien langs Solsbækvej bør forlænges, men er ikke 
på Kommunens prioriteringsliste.    
 
Inden generalforsamlingen, orienterede Thomas Larsen fra Bredbånd Nord om deres tilbud 
på bredbåndforbindelser og TV-pakker. Der er 134 husstande, svarende til 42%, der  pt. har 
tilmeldt sig. Efter planen vil lyslederkablerne blive ført frem til sommerhusene i foråret 2018.  
Hvis ikke man har modtaget bekræftelse på den bestilte forbindelse, inden udgangen af juni, 
skal Bredbånd Nord kontaktes. 
 
Referent: Tommy Thomsen 


