
                                                Grundejerforeningen Sønderklit 

Referat af generalforsamlingen 
Søndag den 30. august 2020. kl. 10.00 i Sæby Spektrum 
 
& Hostel, Sæbygaardvej 32, 9300 Sæby. 
 
41 stemmeberettiget blandt 71 deltagere. 
  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent.  Johan 
 
Honum, valgt. 
2. Formandens beretning, v/ 
 
Randi Højrup  - vedhæftet 
3. Årsregnskab, v/ Tommy 
 
Thomsen - vedhæftet 
4. Budget, kontingent og vejbidrag – budget præsenteret. Kr. 175,-og 250,- (uændret) 
 
vedtaget. 
5. Behandling af indkomne forslag. Der 
 
var ikke indkommet forslag til behandling. 
6. Valg til bestyrelsen. Valgt blev: Mogens Hørby Jensen (42), 
 
Ann-Louise Beltoft Lentz (34), Mogens Ulrich (30), alle for to år. 
7. Valg af suppleanter, 1. supp.: Rene Pedersen. 2. supp.: Anne 
 
Marie Andersen. 
8. Valg af revisorer, genvalg til Kirsten Hust og Johan Honum 
9. Ordensreglement, bestyrelsens forslag til justeringer vedtaget. 
10. Eventuelt - 
Bestyrelsen har aftalt med entrepenør Bo Andersen om at fjerne fedtlaget 
 
efter olie eller kølervæske på hjørnet af Prebensvej og Emanuelsvej.   
Elinsvej 7: Forslag om at få ryddet op omkring bygningen hvor der tidligere 
 
var købmandsbutik og legepladsen overfor. Bestyrelsen oplyste at der pågår en 
 
dialog med ejerne.  
Forslag om at opstille grencontaineren fra én til to gang årligt. 
Birthesvej 25: Spurgte hvordan det går med planerne om opsætning af 
 
hjertestarter. Formanden oplyste at der har været søgt over tre gange – 
 
desværre med afslag alle gangene, med henvisning til at der hænger en 



 
tilgængelig udenfor ”Værestedet” i Lyngsaa. 
Nellemannsvej 21: Mange huller i vejene i den nordlige del af 
 
Nellemannsvej. Vedligeholdelsen af vejen hører under Fred- og Rovej samt 
 
Klitten grundejerforeninger. 
Eriksvej 15: Hvem har ansvaret for at oprensning af bækken. Formanden 
 
oplyste at det er grundejeren, i dette tilfælde gårdejeren. 
Kirstensvej 7: Foreslog at flytte infotavlen til Nellemannsvej. 
 
Bestyrelsen fastholder den nuværende placering på hjørnet af Emanuelsvej og 
 
Jørgensvej. 
Formand og kasserer blev takket for deres virke for foreningen i henholdsvis 12 
 
og 11 år. 
 
Efter 
 
generalforsamlingen fortalte sikringskonsulent fra Tryg Fonden, Andreas Mylund, 
 
hvordan man også i sommerhusområderne kan organisere sig i ”Nabohjælp”. En ordning 
 
der for relativt få midler kan mindske risikoen for indbrud. 
 
Efterfølgende orienterede Jørgen Engbjerg fra Voersaa om det nye 
 
købmandsprojekt og sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand der tilbyder 
 
anparter i købmandsforretningen for kr. 10.000,- for hver nyt sommerhus de kan indgå 
 
aftale om formidling af udlejning. 
 


