
 
GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERKLIT. 

 
Generalforsamling søndag den 29/4 2018. Fremmødte medlemmer ca. 40. 
 
Referat generalforsamling den 29/4 2018 kl. 10.00 til ca. 11.00 i Manegen, Rådhuspladsen 2, 
9300 Sæby 
 
Dagsorden/Referat: 
 
1. Valg af dirigent: Johan Honum, valgt 
 
2. Formandens beretning: v/Randi Højrup 

Beretningen godkendt. - Der blev rettet en særlig tak til Dronninglund Radio og TV som er 
en trofast sponsor til foreningen. 

 
3. Årsregnskab: v/Jan Bachmann 

Resultat på kr. 9.242.00 - godkendt. 
 
4. Budget, kontingent og vejbidrag: 

Kontingent og vejbidrag forbliver uændret - vedtaget. - Der blev orienteret om forventet 
underskud i næste års regnskab som følge af den extraordinære udgift i forbindelse med 
den nye skiltning. 

 
5. Behandling af indkomne forslag: 

Fra Hans-Jørgen og Birthe Brinkmann: Ønske om fælles lokalplan for hele sommerhusområ-
det. - Bestyrelsen fremfører ønsket til kommunen. 

 
6. Valg til bestyrelsen: 

På valg Randi Højrup og Jan Bachmann. Begge genvalgt. 
 
7. Valg af suppleanter: 

Ejner Kristensen afgår og den nye 2. suppleant er Knud Jensen, Dorthesvej 11. 
 
8. Valg af revisorer: 

Kirsten Hust og Johan Honum modtog genvalg. 
 
9. Ordensreglementet: 

Følgende rettelser er foretaget: 
Skilte med max.hastighed er ændret fra 20 til 30 km. Iflg. foreskrifter fra politiet. 
Nederst i ordensreglementet er tilføjet: Bestyrelsen har pligt til at påtale eventuelle tilside-
sættelser, jfr. Vedtægternes §4 tredje sidste afsnit. 

 
10. Eventuelt: 

Johan Honum har modtaget en henvendelse vedr. den planlagte cykelsti fra Sæby. 
Der er ønske om fælles henvendelse om fortsættelse af den planlagte cykelsti, som indtil nu 
er gået i stå ved rensninganlægget syd for Sæby. Evt. ved indsamling af underskrifter. 
 
Fra salen: Får bestyrelsen vederlag for bestyrelsesarbejdet? 
NEJ - formand og vejformand får telefonvederlag og bestyrelsen får en årlig middag på for-
eningens regning. 
 
Fra Kajsvej 6: Man mener, at de kampesten der er lagt i svinget Eriksvej/Jørgensvej er til 
gene for passage af køretøjer og mountainbike der skal passere hinanden i svinget? 
Vejformanden går i dialog med kommunen, om der er andre ikke for dyre muligheder for at 
sikre rabatten i svinget. 
 
Fra salen : Man beder om genindsættelse af affaldsstativer  på stranden, som ikke har væ-
ret der de sidste par år. Som det er nu, er der affaldscontainere på parkeringspladsen og 
ved købmandsbutikken. 
 
 



 
Formanden udtrykker glæde over at de som færdes på stranden daglig er flinke til at rette 
henvendelse til kommunen, hvis åudløbet ændres for drastisk. I givet fald kommer de fra 
kommunen og retter udløbet på plads. 
 
Debat om fælles lokalplan for området. Det har før været drøftet med kommunen, som for-
kaster ønsket med henvisning til, at det vil være en meget resourcekrævende opgave. 
 
 

Dirigent og derefter formanden takker forsamlingen for udvist god ro og orden.  - Hvorefter 
formanden afslutter generalforsamlingen. 
 
 
Referent : Hanne Østerballe 


