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Velkommen til generalforsamlingen. 
Året har været præget af en del dialog med de andre grundejerforeninger omkring FDF lejeren, 
samt Frederikshavn Kommune omkring vores veje. Kommunikation med medlemmerne og 
vedligeholdelse af vejene. Foreningens Hjemmesiden, administration og opkrævning af 
kontingent. 
 
FDF lejeren. 
Bestyrelsen har i efteråret deltaget i flere møder med FDF lejeren og de andre 
grundejerforeninger. 
Bestyrelsen har sammen med fire grundejerforeninger fremsendt høringssvar til forslag om 
lokalplan til området ved feriekolonierne. 
 
FDF ønsker at forny deres lejrcenter ”Klitten” og da kravet til bedre isolering m.v. gør at det 
bliver nødvendigt at hæve bygningshøjden med ca. 1 meter. Da bygningshøjden på den nye 
bygning således kommer til at overskride de gældende regler, skal der udarbejdes ny lokalplan 
for området inden byggeriet kan gå i gang.  
 
På baggrund af det afholdte borgermøde den 29. nov., afholdte de omkringliggende 
grundejerforenings bestyrelse et fællesmøde med ejerne af ”Klitten”. Det viste sig her, at vi 
var enige om at anbefale projektet og vi udarbejdede herefter et fælles høringssvar til 
Frederikshavn Kommune.  

Angående kontingent for 2018. 
Vi beklager, at der ved udsendelsen af kontingent via BetalingsService i juli 2018 er indsneget 
sig en fejl. Opkrævningen blev annulleret og der blev lavet en ny opkrævning i august. Vi 
håber, at alle der har betalt for meget i kontingent 2018 har fået dette refunderet. 

De der ikke er tilmeldt BetalingsService betaler som hidtil 425,-kr. Der skal ses bort fra den 
fremsendte fraktur på 700,-Kr. 

Hvis der er grundejere, der mener de stadig har penge til gode, bedes de henvende sig til 
Kasseren Jan Bachmann. 

Blåt Flag. 
Vi kan oplyse at vandprøverne i 2018 har været pæne. Vi vil igen i 2019 få blåt flag ved 
Sønderklit strand. - Flagene signaler rent badevand og sikkerhed. 
 
Flaske og Papir container. 
Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt, at sætte affald, brugte havemøbler og andet affald 
ved flaske og papir containerne ved den lukkede købmandsbutik. 
 
Den enkelte grundejer kan kontakte Frederikshavn affalds sortering, hvor der kan bestilles 
ekstra poser eller en større plastikbeholder til affald.  
 
Tømningsregulativ findes på Frederikshavn kommunes hjemmesiden. 
 
Vejene og Bump. 
Alle vejene er igen i 2018 vedligeholdt efter behov med et nyt lag knust asfalt og vejhøvling.  
Da vi har haft en meget tør sommer i 2018, har dette gjort, at der ikke er brugt så mange tons 
asfalt som normalt. Der er i alt brugt 160 tons knust asfalt. 
 



 
 
Vores bump er nu igen godkendt af Politi og Frederikshavn Kommune, men det kræver at 
bump tilses og vedligeholdes hele tiden. Bumpene skal bliver ved med at have de mål som er 
foreskrevet af politiet og Frederikshavn Kommune 
 
Der er efter politiets anvisning opsat Zone skilte på 30 km.  
Bump er justeret ind til 30 km. Efter vejdirektoratets anvisning.  
Skilte med advarsler om bump er fjernet, da de ikke er nødvendige mere. 
Nogle af de gamle skilte er genbrugt til ”stille børn leger.” 
 
Beplantning langs stier til stranden  
Der er desværre nogle af stierne ned til standen, der er meget ufremkommelige for andre 
sommerhusejere. 
 
Det er stadig den enkelte grundejer, langs med stierne til stranden, der skal fjerne alle grene 
og buske, så alle har mulighed for at benytte stierne til stranden. 
 
Sønderklits opslagstavle. 
Opslags / informationstavlen hænger på den gamle købmandsforretnings væg. I Opslags / 
informationstavlen opsætter vi bestyrelses navne og telefon nummer, samt indkaldelse og 
referatet fra generalforsamlingen. 
 
Disse findes også på hjemmesiden www.soenderklit.dk 
 
Hjemmeside soenderklit.dk. 
Vi vil opfordre til, at i bruger vores hjemmeside, til oplysninger om jeres mailadresse, adresse 
ændringer og telefon nr. samt navn og adresse på nye ejere ved køb og salg.  

Foreningen får ikke automatisk besked om ejerskifte fra ejendomshandlerne.  

Vi sørger for, at relevant og vigtig information lægges ud på vores hjemmeside 
www.soenderklit.dk  og vi modtager gerne relevant materiale fra medlemmerne. 

Der skal lyde en stor tak til Per Andersen som frivilligt opdatere og vedligeholder vores 
hjemmesiden. 
 
Per er en uvurderlig hjælp for foreningen, til at formidle relevante data fra bestyrelsen og til 
medlemmerne. 
 
Samtidig skal vi sige velkomme til Mogens Juhl Christensen, som har lovet, at hjælpe med 
vedligeholdelsen og opdateringen af vores hjemmeside. 
 
Per Andersen og Mogens Juhl Christensen er i samarbejde ved at flytte vores hjemmeside ind 
under Østkystens Gulds hjemmeside. Dette vil ikke ændre brugen af hjemmesiden for 
medlemmerne. 
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak, for et godt samarbejde i bestyrelsen i løbet af året. 
 
Hermed overlades beretningen til Generalforsamlingen.  
 
 
Tak for opmærksomheden. 
Randi Højrup. 
Formand 
Sønderklit Grundejerforening 


