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Sønderklit Grundejerforening Lyngså søndag den 30. august 2020 
Formandens Beretning for 2019/ samt første halvår 2020 
 
 
Velkommen til generalforsamlingen.  
Året har været præget af en del dialog og møder med 
Frederikshavn Kommune omkring Fremtidens strande, betaling af 
kontingent og vejbidrag samt kommunikation med medlemmerne.  
Foreningens flytning af Hjemmeside til Østkystens Guld.  
Vi har i bestyrelsen brugt rigtig meget tid med opdatering, 
administration og opkrævning af ikke indbetalt kontingent, samt 
overdragelse af Nets og bankforbindelser. 
 
Efter Kasser Jan Bachmanns død har vi i bestyrelsen haft et meget 
stort efterfølgende arbejde med, at få overblik over den 
økonomiske situation,  
Vi har ikke haft mulighed for af få adgang til medlemsregister eller 
Banken, da dette var registreret i Jan Backmanns navn og ingen 
andre har haft adgang. Dette er ændret nu.  
Der er kommet meget strenge regler i banker omkring overdragelse 
og adgang til bankkontoer.  
Vi har derfor brugt utroligt meget tid på papirarbejde for at få 
adgang til banken, Nets og medlemsregisteret som har været 
lukket for bestyrelsen i ca. 2 mdr.  
 
Privatlivspolitik 
Da det er lovbefalet, at alle foreninger skal have en Privatlivspolitik, 
har bestyrelsen udarbejdet en Privatlivspolitik, som er lagt på 
hjemmesiden. 
 
Fremtidens strande i Frederikshavn Kommune. 
Jeg har været indkaldt til 5 møder af Teknisk Udvalg sammen med 
10-12 andre fra lokalsamfundet, erhvervsliv samt kommunen. Der 
har i alt været 3 strandforaer fordelt fra Skagen Til Voerså. 
Målet var at lægge en fælles masterplan frem, der kan give retning 
for politikerne og inspiration til lokalsamfund og erhvervsliv til 
udvikling omkring vores strande. 
Der er nu udarbejdet en Masterplan for Fremtidens Strande som 
kan findes på Frederikshavn kommunes hjemmeside.  
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Alle har haft mulighed for at fremsætte gode ideer til strandene 
indtil 25. marts 2020. 
 
 
 
 
Blåt Flag/ badepunktsflag. 
Der er stadigt fint badevand ved Sønderklit strand, men Fr. Havn 
Kommune har besluttet, at der i 2020 kun bliver Blåt flag på de 3 
store strandparker i Sæby, Frederikshavn og Skagen i 
Frederikshavn Kommune.  
 
Sønderklit strand og de mange andre strande får et 
badepunktsflag, som betyder Rent og godt badevand, samt at der 
er mindre lempede regler vedrørende kørsel og ophold med hunde.  
Ordningen administreres af Friluftsrådet. 
5. maj 2020 var foreningen repræsenteret med Tommy Thomsen 
og Hanne Østerballe ved den officielle hejsning af badepunktsflaget 
og indvielsen af ordningen ved Søndeklit strand. 
 
Flaske og Papir container. 
Sønderklit grundejerforening har fået en skrivelse fra 
affaldskonsulent Dorthe Andreasen Frederikshavn kommune.  
Denne er lagt på hjemmesiden og taget til efterretning. 
Frederikshavn kommune har fjernet plastikbeholderne ved den 
gamle købmand. Dette på grund af, at der fortsat er nogle, der er 
blevet ved med at sætte dagrenovationsaffald, brugte havemøbler 
og alt muligt andet affald end flasker og papir.  

 
Vær opmærksom på, at det heller ikke er tilladt at sætte 
dagrenovationsaffald, brugte havemøbler og andet affald ved flaske 
og papircontainerne ved containerne på P-pladsen for enden af 
Sønderklitvej. Denne container vil også blive fjernet, hvis reglerne 
ikke overholdes. 
Der er stadig grundejere, der lejer deres sommerhus ud, uden at 
have nok affalds kapacitet til sommerhuset. Dette resulterer i 
ophobning af affald ved siden af skraldespanden. 
Dette er ikke i orden. Affaldet tiltrækker skadedyr. 
 
Den enkelte grundejer kan kontakte Frederikshavn affalds 
sortering, hvis de mangler plads i deres affaldspose. 
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Der kan bestilles ekstra poser eller en større plastikbeholder til 
dagrenovationsaffald på Forsyning.dk tlf. 9829 9000 

Tømningsregulativ er udleveret til alle og findes på 
Frederikshavn kommunes hjemmesiden 
 
 
Vejene og Bump.  

Der har været en del kritik af vejene i 2019.                                                
Vi beklager selvfølgeligt, at vejene har været i en dårlig stand og 
forsøger nu, at få vejenes beskaffenhed gjort bedre i 2020. 
Der er ialt brugt 170 tons asfalt i 2019.  
Vi har udbudt vedligeholdelsen af vejene i vores område til 3 
entreprenører. 
Vi har valgt den billigste entreprenør, som var Bitte Bo fra Sæby 
som har overtaget vedligeholdelsen i en 2-årig periode. 
 
For at forbedre forholdene ved indkørselsvejene til Sønderklit 
grundejerforening, har vi i januar 2020 fået etableret 15 m. asfalt i 
starten af Nellemansvej og Jørgensvej, samt 10 m. ved Bjarnes vej 
og Prebens vej. Omkostninger 52.500kr.  
Vejene i 2020 ser stort set fornuftige ud for nu og er blevet raspet 
inden sommerferien.  
Bumpene er faldet meget sammen og er igen blevet oprettet. 
Der er sat nye pæle ved bumpene, hvor de mangler. 
          
Beplantning langs vejene og stier til stranden 
Flere steder i området er træerne langs vejene blevet så store, at 
de er til gene for den nødvendige kørsel med tunge køretøjet. 
Der er nu flere klager over fremkommelighed for de store køretøjer 
på vores veje.  

Det er stadig den enkelte grundejer, der skal fjerne alle træer, 
grene og buske langs med vejene og stier til stranden, så alle har 
mulighed for at benytte disse. 

Der er også flere steder en stor bevoksning af hyben, fjeldribs og 
gråpil langs vejene, der vokser fra grundene og uden for skel og 
gør det svært for gående at vige for trafikken og forringer også 
oversigtsforholdene. 
Bestyrelsen henstiller til medlemmerne, at de hver især medvirker 
til at løse problemet ved at fjerne bevoksningen uden for skel langs 
vejene. 
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Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at det på grund af brandfare 
i området, ikke er lovligt at lægge fældede træer, afklippede grene 
og kviste på grunden eller i skel.  
Det er yderst vigtigt, at de afklippede grene og fællede træer 
fjernes fra grunden, så de ikke udgør en brandfare i området. 
Dette er den enkelte grundejers ansvar. 
 
Grundejerforeningen lejer hvert år en stor container i Kristi 
himmelfart dagene til fri benyttelse af grene og kviste. 
 
Bækken  
Rør og bæk er blevet oprenset på marken, mellem Dortesvej og 
Elsebethsvej så der er bedre gennemløb og der ikke skulle stå stille 
stående vand i bækken. 
Pumpen er også blevet repareret af ejerne. 
 
Sønderklits opslagstavle. 
Opslags / informationstavlen er flyttet til Jørgensvej/ Emanuelsvej  
I opslags-/informationstavlen opsætter vi bestyrelses navne og 
telefon nummer, samt indkaldelse og referatet fra 
generalforsamlingen.                                                              
Disse findes også på hjemmesiden Soenderklit.dk 

 
Facebook gruppe: Os i sommerhus ved Lyngså 

Et af vores medlemmer Hallgeir Oftedal og Inger Aamundsen Øyen 
fra Norge har oprette en Facebook gruppe for alle medlemmer i 
Sønderklit grundejerforening. Her kan alle medlemmer udveksle 
informationer og andet godt. Vi håber at i vil benytte jer af linket 
som er lagt ud på vores hjemmeside. Vi siger tak for det gode 
initiativ. 
Https://www.facebook.com/groups/347910642792284/about/  

 
Hjemmeside Soenderklit.dk. 

Vi har hørt, at det kan være svært at finde vores hjemmeside. 
Vi har på vores gamle hjemmeside Søndeklit Grundejerforening fået 
lavet et link til den nye hjemmeside som ligger under Østkystens 
guld.  
Håber dermed, at det bliver lettere at tilgå den nye hjemmeside 
ved hjælp af linket. 
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Vi vil gerne 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.  

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

 

 

Adresseændring.                                                                                            
I forbindelse med udsendelse af kontingent og rykker for 
kontingent 2019 har det været et kæmpestort arbejde at finde 
ejernes adresser, mail og telefonnr. på de sommerhusejere, der 
ikke har betalt kontingent og ikke har oplyst deres nye adresse 
eller de nye ejeres navn og adresse.  

Søndeklit Grundejerforening. Foreningen får ikke altid automatisk 
besked om ejerskifte fra ejendomshandlerne. 

Vi vil gerne opfordre til at i oplyser jeres e-mail adresse, telefon nr. 
og adresse, da det vil lette vores arbejde i at få kontakt med jer. Vi 
sender også mail ud på dagsorden til generalforsamlingen samt 
ekstra ordinære generalforsamlinger. 

Ejerskifte eller adresse ændring kan foretages på vores 
hjemmeside: Soenderklit.dk                                                                                       

Kontingent betaling. 

Bestyrelsen har spurgt Frederikshavn Kommune, om de kunne 
påtage sig opgaven at udsende faktura på kontingent og vejbidrag.  

De har i forvejen en opdateret database over grundejere / 
medlemmer i Sønderklit grundejerforening og dette vil lette 
arbejdet for kasseren meget.  

Frederikshavn kommune har som en prøve, sagt ja til at påtage sig 
opgaven. Dette træder i kraft for 2020 kontingentet og derfor er 
udskrivelsen af kontingentet forsinket. Vi forventer, at 
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opkrævningen på kontingent og vejbidrag for 2020 udsendes i 
september fra Frederikshavn forsyning. 

Fremover vil betalingen blive opkrævet automatisk af Frederikshavn 
forsyning 1. marts via forbrugsafgifter og derfor skal i ikke selv 
indbetale kontingent og vejbidrag mere. 

 
 
Vi har i bestyrelsen drøftet muligheden for, at man fremover skal 
betale kontingent og vejbidrag pr. ejendom/grund, men da dette  
kræver en vedtægtsændring, vil bestyrelsen arbejde videre med 
dette. 
 
En særlig stor tak til Tommy Thomsen, som har gjort et 
kæmpestort og tidkrævende opsøgningsarbejde i forbindelse med 
opdatering og inddrivelse af kontingent hos de medlemmer, der 
desværre ikke har betalt kontingent i 2018-2019-2020.  
Tommy skal også have tak for at bruge tid og kræfter på, at vi har 
fået Frederikshavn kommune til at udsende faktura på kontingent 
og vejbidrag.  
Tommy har solgt sit hus og træder desværre ud af bestyrelsen efter 
11 ½ gode år, som en meget god samarbejdspartner i bestyrelsen. 
  
En stor tak til Johan Hornum som har hjulpet med årsregnskabet, 
samt en tak til Mogens Juhl Christensen, som har overtaget 
vedligeholdelsen og opdateringen af vores hjemmeside Søndeklit 
grundejerforening på Østkystens Guld.  
Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til Hanne Østerballe som har 
hjulpet med Kontingent inddrivelsen og overordnet sørger for at 
vores veje er i orden, samt stor tak til Knud Jepsen, som velvilligt 
er gået ind i bestyrelsen og arbejder fremadrettet for, at der er 
godt at være i Sønderklit. 

Tak for et rigtig godt samarbejde og en utrolig god arbejdsindsats i 
bestyrelsen. 

 
Vi har sat vores hus til salg og jeg har nu efter 12 1/2 år i 
bestyrelsen besluttet at træde tilbage og lade nye friske kræfter 
komme til. 
 

Hermed overlades beretningen til Generalforsamlingen.  
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Tak for opmærksomheden. 
Randi Højrup.                                                                                                                                 
Formand Sønderklit Grundejerforening 


