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Velkommen til generalforsamlingen, der er kommet forslag om at synge Lyngså sangen og det 
synes vi i bestyrelsen er en god ide også ved kommende generalforsamlinger.
Inden vi starter vil det nok være en god ide at vælge en dirigent. Johan Honum har som vanligt lovet
at tage tjansen, kan vi tilslutte os det ???

                                                Formandens beretning

Som sagt velkommen til generalforsamlingen, pga corona måtte vi igen udskyde den men heldigvis 
er der ved at være styr på coronaen så næste år satser vi på at afholde generalforsamlingen på 
sædvanligt tidspunkt i Maj i forbindelse med bededagsferien.
Ang corona så har den haft en positiv effekt for vort område, ALDRIG er der blevet fjernet så 
mange til salg skilte. Forstår det godt ,  Sdr Klit er et unikt område, at vi ikke har cafeer og butikker 
og alt det der findes i andre nordjyske feriemekkaer er nemlig vores styrke, travle 
”nutidsmennesker” søger   ro  ægte natur  og plads og tid til fordybelse.

Som Formand er jeg især glad for at byde de nye medlemmer velkommen, også velkommen til de 
GAMLE  forkert ord   jeg mener velkommen til alle I andre.

Da vi jo stort set er en helt ny bestyrelse synes jeg lige jeg vil præsentere mit hold.
Hanne Østerballe har været med i mange år hun er sekretær og blæksprutte der holder sammen på 
det hele, og ikke mindst mig. 

Mogens Hørby sidder på kassen og som forhenv. Revisor er der styr på økonomien, han kender 
området og når han er her går han dagligt ture på 10 til 15 km.

Anne Loise Lentz er vejformand og det er ikke fordi hun ikke tør deltage i dag for den post kan jo 
være øretævernes holdeplads, nej hun er på en velfortjent ferie hun havde en hård start med 
elendige veje men nu har hun fået styr på det, jeg synes faktisk vejene er ret gode .

Mogens Ulrich, Løsgænger uden ansvarsområde, tror han selv, han finder alle de småfejl/skævheder
vi andre laver han ser ALT!!! Iøvrigt er han også sammen med Mette Hardam også ophavsmand til 
projekt hjertestarter som vi jo har fået trods mange forgæves ansøgninger gennem tiden, det skylder 
vi ham tak for.

Så er der mig, Knud Jepsen formand, den hurtigste forfremmelse jeg har fået nogensinde og så er 
jeg det eneste mandlige bestyrelsesmedlem der IKKE heder MOGENS.
Selv ham vi  uden for bestyrelsen bruger til at indrykke stof på foreningens hjemmeside hedder også
Mogens og vi har alle det tilfælles at vi spiller forskellige musikinstrumenter og kunne lave et 
orkester.

I sidder her i dag og har fået en ny formand og jeg føler at skal jeg have en chance for at fungere 
som sådan skylder jeg at fortælle lidt om hvem jeg er: jeg er født i 47 er vestjyde og det eneste 
vestjydske der hang ved var på passelighed med penge,   især når jeg har med andres penge at gøre.
Det kan jo være betryggende for jer at vide, min stab har allerede stiftet bekendtskab med dette.



At være formand i en grundejerforening i Nordjylland og bo i midtjylland..... er det en god ide??? 
det eneste der kan forsvare det er vel at jeg som ung boede 15/16 år i Frederikshavn. Da jeg flyttede
til Ikast for ca 32 år siden og dermed blev Fladlandsdansker fik jeg ikke det hele med i flyttekassen, 
min sjæl ville ikke med, har sidenhen forsøgt at overtale den, så slemt er det altså ikke at bo i Ikast.
Men så er det jo godt at have et sommerhus på Dortesvej 11 har haft det i 30 år  så jeg har jo 
stadigvæk hus på den rigtige side fjordens, Nordenfjords. Det første jeg gør når jeg ankommer er at 
gå ned på klitten og se hjem.....til Frederikshavn.

Som type er jeg som de gule markeringspinde ved vejbumpene: rimelig høj og slank ikke specielt 
køn faktisk på kanten til at være grim....men som markeringspindene EFFEKTIV.
Iøvrigt arbejder vi på at få dem fjernet, vi skal lige have undersøgt lovgivningen en extra gang for 
hvis vi sætter ”BUMP” skilte op ved indfaldsvejene ved 30 km/t skiltene er det ikke nødvendigt at 
markere bumpene.

Angående skilte arbejder vi på at montere et skilt med oversigt over vejene i sdr klit området I 
kender dem med RØD prik her står du.
Vi vil ikke og må heller ikke lave en skilteskov og vil derfor montere disse skilte på samme stander 
som i forvejen står der, dem med sdr klit/børn, de koster ikke ret meget og vil være en god service 
for vore gæster.

Ang klipning/beskæring så er det ikke tilladt at opbevare grenaffald på grunden pga brandfare og 
det er heller ikke tilladt at afbrænde affald gælder hele frh.kommune og især til alle nye husejere så 
er det kun tilladt at bruge plankeværk i sammenhæng med huset altså som læhegn rundt om 
terrassen. Alle heg skal være levende hegn, HUSK ikke at plante i skel!!!
Forbrugeroplysning: KLITFYR er et fyrretræ der kan gro i en sandkasse og bliver ikke mere end 
max 2-3 m høj

Dem der ikke holder deres rabat i henhold til vedtægterne for området vil jeg henstille til at få det 
bragt i orden, personligt synes jeg det er en hån over for alle de grundejere som passer deres ting og 
især dem der også gerne lige klipper rabatten overfor.
 Denne henstilling har I fået i mange år og der sker ikke noget, det får lov at gro men her vil jeg lige
tilføje at dette punkt er vigtigt for mig.
Hvis i ønsker at det skal fortsætte med at gro skal i ikke stemme på mig ved næste 
generalforsamling for for jeg har aldrig vætet formand i en bestyrelse hvor vedtægterne ikke skal 
overholdes, nu skal der være styr på det.
Desværre er jeg ikke helt rask, Skejby har også noget at sige på hvad jeg kan overkomme, døjer 
med smerter efter en 11 år gl kræftoperation  og kræftsyg igen og i dag lige så doopet som Bjarne 
Riis ved tour sejeren men Lyngså/sdr klit har givet mig så meget og jeg vil gerne give noget tilbage 
så længe helbreddet holder.

Tak fordi i lyttede med.


