
 

 
Referat af 
GENERALFORSAMLING  
Søndag den 19. maj 2019 kl. 10.00-11.00. 
I Sæby Fritidscenter & Hostel, Sæbygaardvej 32, 9300 Sæby, (cafeteriet på 1. sal) 
46 deltagere der repræsenterede 25 grundejere (stemmeberettigede). 
  
Dagsorden / Referat 
1. Valg af dirigent -  Johan Honum, valgt  
2. Formandens beretning, v/ Randi Højrup  
3. Årsregnskab, v/ Jan Bachmann – resultat: + kr. 1.502,82 
4. Budget, kontingent og vejbidrag, uændret kontingent og vejbidrag kr. 125,- /kr. 275,- 
5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag modtaget. 
6. Valg til bestyrelsen: På valg, Hanne Østerballe, Michael Christoffersen og Tommy Thomsen, blev genvalgt.  
7. Valg af suppleanter. Mogens Juhl Christiansen, nyvalgt  
8. Valg af revisorer. Kirsten Hust og Johan Honum, genvalgt. 
 
9. Ordensreglement. Ingen ændringer. Gynter Mølgaard og Dan Christensen, foreslog at for at forebygge brand, at bestyrelsen til 
næste års generalforsamling får indarbejdet en bestemmelse om at tørre grene og grillaffald o.l. fjernes fra grunden.  
 
10. Eventuelt. Per Andersen orienterede om foreningens igangværende overgang ti ny hjemmeside. Den nye bliver i lighed med 
andre grundejerforeninger oprettet under paraplyorganisationen ”Østkystens Guld”.  
 
Gynter Mølgaard, roste bestyrelsens initiativ om opbakning til det kommende FDF lejrcenter. Og opfordrede bestyrelsen til at 
promovere området, så der kom mere gang i sommerhussalget evt. slogan kunne være ”Den lange milde kyst”. 
 
Randi Højrup oplyste at foreningen havde lejet en container der opstilles i Kr.Himmelfarts ferien. Containeren må kun anvendes 
til grene og kviste – TT laver opslag til hjemmesiden. 
 
Nr.Klit Grundejerforening har arr. aktiviteter i samarbejde med kommunen den 24.08. og 17/9., som foreningens medlemmer er 
inviteret til at deltage i. 
 
 
Kl. 11.15 holdt indretningsarkitekt Susanne Helberg et halv times indlæg om hvordan vi kan få vores sommerhuse til 
at fremstå mere stilrene og indbydende.  
Inspirerende og kreative forslag som specielt de der lejer ud eller står for at skulle sælge fik mange nyttige input.  
 
 
Tommy Thomsen                                                                                                          Johan Honum 
Referent                                                                                                                         Dirigent                                                                                       
www.soenderklit.dk 

 

 


