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Sønderklit Grundejerforening. Lyngså søndag 29. april 2018 
 

Formandens beretning for 2017 
 
Velkommen til generalforsamlingen. 
Året har været præget af en hel del dialog med Frederikshavn kommune og arbejde omkring 
vores veje med nedtagning og opsætning af nye skilte, kommunikation med medlemmerne, 
vedligeholdelse af vejene samt etablering af Fibernet fra Eniig. Foreningens Hjemmeside, 
administration og opkrævning af kontingent. 
 
Blåt Flag. 
Vi kan oplyse at vandprøverne i 2017 har været pæne. Vi får igen i 2018 blåt flag ved 
Sønderklit strand. Flagene signaler rent badevand og sikkerhed. 
 
Vi håber stadig, at Frederikshavn kommune vil fortsætte med, at sørge for renholdelse af 
stranden og det rene badevand i de kommende år. 
 
Tømningsordning af septiktanke. 
Sønderklit tømmes stadig 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. 
 
Det er også muligt, at få en lille bil ud, som ikke bruger polymer blot ved at ringe til 
kommunen. På den måde trækkes det over skattebilletten. Den enkelte grundejer kontakter 
selv FR. Havn kommune, inden aftalen med FR. Havn Forsyningsentreprenør udløber, hvis man 
ønsker en anden entreprenør. 
 
Tømningsregulativ er sat på hjemmesiden. 
Den enkelte grundejer kan ved spørgsmål kontakte Helle Würtz i Frederikshavn forsyning. 
 
Vejene og Bump. 
Generelt er vores veje i en god stand. Alle vores veje har igen i 2017 fået en tur med et nyt 
lag knust asfalt og vejhøvling. - Antonsvej har vi aldrig brugt penge på før, men da beboer og 
gæsterne ikke kunne komme fra og til deres huse, var vi nødsaget til, at reparere Antonsvej 
helt fra bunden af med stabilgrus, knust beton og til sidst asfalt. 
 
Der er i alt brugt 361 tons knust asfalt, 17 tons knust beton og 17 tons stabilgrus, samt ca. 25 
tons knust asfalt lagt i depot. 
 
Efter at et enkelt medlem af grundejerforeningen sidste år på generalforsamlingen har gjort 
indsigelser, om vores bump og om godkendelse /tilladelse til at have disse bump, indgik 
grundejerforeningen i dialog med Frederikshavn Kommune. 
 
Vores bump var lovlige med de rigtige fald og med den hastighed, der var i 2007, men vi 
havde kun dette på en mail fra kommunen. Desværre var vedkommende gået på pension, så 
alt papirarbejdet skulle gøres om igen.  
 
Gennemgang af hele området med kommunens folk, sende kort med nøjagtigt optegnelse af 
hvert enkelt bump og skilte. Kommunen skulle kontakte politiet, som derefter kom med 
retningslinjer til udførelsen.  
 
Der er efter politiets anvisning opsat zoneskilte på 30 km. Bump er herefter justeret ind til 30 
km. Efter vejdirektoratets anvisning. Skilte med advarsler om bump er nu ikke nødvendige 
mere. - Nogle af de gamle skilte er renoveret om til legende børn. Kontakt med politiet som til 
slut skal godkende det hele. 
 
Alt dette har været meget bekosteligt for foreningen med en pris på 35.000 kr.  Det har 
krævet meget fritid og mange frivillige arbejdstimer med korrespondance frem og tilbage for 
vores vejformand Michael Christoffersen. 
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Beplantning langs skel ved veje og stier.  
Alle grundejere, skal huske, at det stadig er 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. 
 
Der er stadig nogle grundejere, der planter nye træer i skel. 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. 
 
Grundejerforeningen har sendt en klage til Frederikshavn kommune over seks grundejere, som 
ikke har beskåret deres træer, og som går ud over skellinjen. 
 
Hjertestarter. 
Vi blev ved sidste generalforsamling opfordret til at søge en hjertestarter til Sønderklits 
grundejerforening. Vi har søgt ved Trykfonden, men har desværre fået afslag. 
 
Vi har søgt igen i år, men har endnu ikke hørt noget fra Trygfonden. Vi har fået bekræftet, at 
der vil komme en hjertestarter op i det nye projekt i Røde Klit. 
 
Købmandsbutikken. 
Den nuværende forpagtningsaftale udløb d. 1. april 2017 og der er stadig ikke udsigt til at 
købmandsbutikken genåbnes i 2018. 
 
Eniig (tidligere Bredbånd Nord) 
Eniig er nu i fuld gang, med at tilkoble fibernettet i vores sommerhus. Så længe de graver i 
vores område, er det stadig muligt, at blive tilkoblet til fibernettet med den aftale vi i 
Sønderklit har lavet med Eniig. 
 
NB! I skal selv Kontakte Eniig, Thomas Larsen Markedskonsulent 9132 9948 for at komme med 
i ordningen.  
 
Det ser ikke godt ud i vores græsrabatter, efter Eniig har gravet kablerne ned til Fibernet. 
Eniig har lovet at tromle og så nyt græs i rabatten, når de er færdige med at grave og der ikke 
er frost i jorden. 
 
Sønderklits opslagstavle. 
Opslags / informationstavlen hænger stadig på købmandsforretningens væg, men vi arbejder 
på, at finde en anden central plads til opsætning af tavlen i vores område. 
 
I Opslags / informationstavlen opsætter vi bestyrelses navne og telefon nr. samt indkaldelse 
og referatet fra generalforsamlingen. Disse findes også på hjemmesiden soenderklit.dk 
 
Navn og telefon nummer på postkassen. 
Bestyrelsen vil stadig stærkt opfordre medlemmerne til at sætte navn og telefon nummer på 
postkassen. Det er et stort problem, at man ikke kan komme i kontakt med ejerne, når 
naboen eller andre beboer opdager, at der har været indbrud / brand eller andre skader på 
huset. 
 
Foreningen Sønderklit, kan desværre ikke altid hjælpe, da vi ikke har telefon nr. eller mail 
adresser på alle medlemmer.  
 
Reklameskilte. 
Der er stadig en tendens til opsætning af reklameskilte og hjemmelavede skilte langs vores 
veje. Hvilket ikke forskønner vores område. Vi henstiller til, at disse skilte fjernes. 
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Hjemmeside Soenderklit.dk.  
Vi får stadig henvendelser fra beboer, der har købt sommerhus i Sønderklit, men som ikke er 
blevet tilmeldt grundejerforeningen Sønderklit. Vi vil gerne opfordre til, at i bruger vores 
hjemmeside, til at oplyse jeres mailadresse, adresse ændringer og telefon nr. samt navn og 
adresse på nye ejere ved køb og salg. Vi får ikke automatisk besked om ejerskifte fra 
ejendomshandlerne. 
 
Vi sørger for, at relevant og vigtig information lægges ud på vores hjemmeside soenderklit.dk, 
men vi modtager gerne relevant materiale fra medlemmerne. 
 
Landsbyklyngeprojekt. 
Er et projekt hvor Klyngen arbejder med, at styrke og samarbejde i de enkelte landsbyer og 
området som helhed. Borgernes ønsker og behov er med til at sætte dagsorden for arbejdet. 
 
Michael Christoffersen deltager aktivt i dette arbejde og vil gerne svare på evt. spørgsmål. 
 
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak, for et godt samarbejde i bestyrelsen for det arbejde, der er 
lavet i årets løb. 
 
En stor tak til Hanne Balle fra bestyrelsen, som har renset op i vores cementrør på 
Nellemannsvej og fået dem flot tilplantet. Det bliver spændende, at se dem vokse til. 
 
Specielt vil vi i bestyrelsen gerne takke vejformand Michael Christoffersen, for det store 
frivillige arbejde, som han har lavet i år i forbindelsen med godkendelse af vores Bump og 
skilte. 
 
Igen i år en tak til Per Andersen som er ansvarlig for vores hjemmeside og som holder 
hjemmesiden opdateret. 
 
 
Hermed overlades beretningen til Generalforsamlingen. - Tak for opmærksomheden. 
 
Randi Højrup. 
Formand 
Sønderklit Grundejerforening 


